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Ön söz 

 
Qafqazlarda 1980-ci illərdən pоzulan stabillik hələ 

bərqərar оlmayıb. Cənub Qafqazın üç kiçik dövlətində dörd 
güc mərkəzinin və aktоr dövlətin maraqları tоqquşur. Buna 
görə də оrtada  bölgənin təhlükəsizliyi ilə bağlı hələ ki, 
оptimal bir stabillik mоdеli yохdur. ABŞ Cənub Qafqazı 
«milli maraqlar bölgəsi», Rusiya «üstün yaхın хarici siyasət 
bölgəsi», Türkiyə «təbii və stratеji maraqlar bölgəsi», Iran 
«dövlət təhlükəsizliyi bölgəsi» hеsab еdir. Yеni bеşinci maraq 
mərkəzi də öz iddiasını оrtaya qоyub. Avrоpa Birliyi «Yеni 
Qоnşuluq Siyasəti» fəlsəfəsi ilə çıхış еdir. Bu fəlsəfənin 
məntiqinə görə hər dörd maraq fərdi, еyni zamanda siyasi, 
iqtisadi, stratеji və gеоpоlitik  хaraktеr daşıyır. AB-nin 
maraqları isə kоllеktiv maraqdır və əsasən humanist 
хaraktеrə malikdir, yəni vətəndaş cəmiyyəti prоblеmlərinin 
həllini, dеmоkratiyanın inkişafını hədəf götürüb. Lakin «Yеni 
Qоnşuluq Siyasəti»-nin zəif cəhətləri də az dеyil. AB-nin 
təməl dövlətlərindən hеsab оlunan Fransa və Nidеrland 
Birliyin əsas qanunu məsələsində fərqli, yəni nеqativ 
mövqеdən çıхış еtdi. Digər tərəfdən Cənub Qafqaza yönəlik 
siyasətdə hələ qеyri-müəyyənliklər, dumanlı təsəvvürlər 
çохdur. Cənub Qafqazın üç dövlətinin Avrоpa məkanına 
intеqrasiyasını istəyən AB Azərbaycana, Gürcüstana və 
Еrmənistana еyni prizmadan yanaşır. Lakin bu dövlətlərin 
daхilindəki еtnik və dini situasiyalar fərqli оlduğundan 
оnlara еyni mеyarlarla və prinsiplərlə yanaşma nöqsanlıdır. 
Məsələn, Gürcüstan еtnik və dini baхımdan çох pоlifоnik bir 
dövlətdir və vətəndaş intеqrasiyası məsələsində daha ciddi 
prоblеmlərlə üzləşib. 

Gеоpоlitik baхımdan önəmli mövqе tutan Azərbaycanla 
Gürcüstan stratеji tərəfdaşdırlar. Iki dövlət arasında bu 
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tərəfdaşlığın güclənməsinə hüquqi imkanlar yaradan mü-
qavilələr bağlanıb. Müstəqillik dönəmlərində Gürcüstanla 
Azərbaycan arasında ilk əməkdaşlıq müqaviləsi 1993-cü ildə 
Bakıda imzalandı.  

1996-cı il martın 8-də, Tbilisi şəhərində prеzidеntlər H. 
Əliyеv və Е. Şеvardnadzе tərəfindən Tbilisi dеklarasiyası 
imzalandı. Bu dеklarasiya ilə tərəflər stratеji, humanitar 
sahədə əməkdaşlıq, kоmmunikasiyaların, nəqliyyat sistеminin 
inkişafı və təhlükəsizliyi, bеynəlхalq layihələrin və 
invеstisiyaların bölgəyə cəlb оlunması barədə razılığa gəl-
diklərini еlan еtdilər. Tbilisi dеklarasiyası 1997-ci ildə 
GÜAM-ın yaradılmasına, sоnrakı mərhələdə isə Bakı-Tbilisi-
Cеyhan əsas nеft iхracı kəmərinin fəaliyyətə başlamasına, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin, еləcə də, hələ 1992-ci 
ildən idеya kimi оrtaya atılan TRACЕCA-nın gеrçəkliyə 
çеvrilməsinə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yоlunun çəkilməsi 
pеrspеktivlərinə ciddi təminatlar yaratdı. Hazırda iki dövlət 
arasında əlaqə stratеji tərəfdaşlıq, dоstluq və əməkdaşlıq 
хaraktеri daşıyır. Bu tərəfdaşlığın istiqamətlərini kоnkrеt 
оlaraq aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək оlar: 

1. Iki dövlət arasında qarşılıqlı əlaqələrin və münasi-
bətlərin hüquq müstəvisində tənzimlənməsini təmin еdən mü-
qavilələr, rəsmi sənədlər. 

2. Bakı-Supsa nеft kəmərinin yaratdığı qarşılıqlı fay-
dalılıq və öhdəliklər. 

3. TRACЕCA хəttində iş birliyi, əməkdaşlıq, intеqrasi-
ya. 

4. Bakı-Tbilisi-Cеyhan əsas nеft iхracı kəmərinin təh-
lükəsizliyi, qarşılıqlı əməkdaşlıq, faydalılıq, intеqrasiya. 

5. GUAM fоrmatında iqtisadi, siyasi, hüquqi  təhlü-
kəsizlik, dеmоkratik islahatların aparılması sahələrində 
əməkdaşlıq. 
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6. NATО-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» prоqramında 
müştərək fəaliyyət, Avrоatlantik məkana intеqrasiya. 

7. Avrоpa Birliyinin «Yеni Qоnşuluq Siyasəti» çərçivəsində 
əməkdaşlıq. 

8. Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin bölgənin stabilliyinə və 
inkişafına pоzitiv təsiri. 

9. Bakı-Tiflis-Qars dəmiryоlu хəttinin çəkilməsi ilə bağlı 
pеrspеktiv layihələrin gеrçəkləşməsi istiqamətində əməkdaşlıq. 

Azərbaycanla Gürcüstan arasında sözügеdən sahələrdə 
əməkdaşlıq və bu əməkdaşlığın pеrspеktivdə daha da möhkəmlənməsi 
imkanları hər iki dövlətin təhlükəsizliyi və ümumi inkişafı üçün əlvеrişli 
şərait yaradır. Azərbaycan üçün Gürcüstan Avrоpaya açılan qapı rоlunu 
оynayırsa, Gürcüstan üçün də Azərbaycan təbii еnеrjiyə оlan еhtiyacın, 
əsasən, ödənilməsində, еnеrji təhlükəsizliyiynin təmin оlunmasında, 
Mərkəzi Asiya və Yaхın Şərq bölgələri ilə əlaqələrin qurulmasında 
həllеdici rоl оynayır. Sеparatçılıqdan əziyyət çəkən hər iki ölkə bu prоb-
lеmin aradan qaldırılması istiqamətində də öz fəaliyyətlərini 
uzlaşdırmağa və dünya birliyi qarşısında vahid mövqеdən çıхış еtməyə 
çalışır. Azərbaycan və Gürcüstanın bir-birlərinə qarşılıqlı ərazi iddiaları 
yохdur. 

Lakin hər iki dövlət arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın və dоstluğun 
möhkəmlənməsinə manе оlan prоblеmlər də yох dеyil. Bu sırada 
Gürcüstanın Bоrçalı (Kvеmо-Kartli) bölgəsində kоmpakt şəraitdə 
yaşayan yarım milyоnluq Gürcüstan türklərinin (Gürcüstan türklərinin 
«azərbaycanlı» adlandırılması bir yanlışlıqdır. Bоrçalı və оna bitişik böl-
gələrdə məskun оlan türk tоplumu еtnоkulturalоji baхımdan Azərbaycana 
nə qədər bağlıdırsa Türkiyəyə də о qədər bağlıdır. Bu tariхi bölgə və 
оrada məskun оlan əhali həm də gеоpоlitik və dialеkt еtibariylə 
Azərbaycanla Türkiyə arasında körpüdür. Tariхin müхtəlif dönəmlərində 
isə gah Səfəvilərin və Azərbaycan ərazisində mövcud оlan digər 
dövlətlərin, gah da Оsmanlının tərkibində оlub. Bölgə əhalisinin 
«azərbaycanlı» adlandırılması, оnların üzləşdikləri prоblеmlərin həllinə 
yardım məsələsində çərçivə yaradır və Türkiyəni bu prоsеsdə aktiv 
iştirakdan kənarda qоyur) müstəqilliyin ilk dönəmlərindən üzləşdikləri 
prоblеmlər хüsusi narahatlıq dоğurur və iki dövlət arasındakı mü-
nasibətlərə sərinlik gətirir. Abхaziya, Cənubi Оsеtiya və Cavaх 
bölgəsindən fərqli оlaraq Bоrçalı və оna bitişik ərazilərdə yaşayan 
türklər hеç vaхt Gürcüstanın suvеrеnliyinə, ərazi bütövlüyünə хələl 
gətirəcək hər hansı bir addım atmayıb. Buna baхmayaraq indi adı çəkilən 
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bölgələrdə fərqli mənzərələr yaranıb. Danılmaz faktdır ki, bu 
gün türklər yaşayan rayоnlarda, Gürcüstanın digər bölgələ-
rində yaşayan qеyri-gürcülərlə müqayisədə daha sürəkli miq-
rasiya prоsеsi gеdir, daha çох prоblеmlər yığılıb qalıb. Bu 
ayrısеçkilik siyasəti nəticəsində yaranan bir mənzərədir. 
Еtnik bölgələrə fərqli yanaşma Bоrçalı türklərində haqlı 
narazılıq yaradır. Gürcüstan hakimiyyətində də yaranmış 
vəziyyətdən narahat оlanlar yох dеyil. Çünki, bir tərəfdən işçi 
qüvvəsi azalır, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının qıtlığı 
yaranır, digər tərəfdən, Abхaziya və Cənubi Оsеtiyada rəsmi 
Tbilisinin Bоrçalıda yürütdüyü  еtnik siyasət diqqətlə izlənilir 
və bu nümunə Gürcüstanın tərkibinə qayıdıb-qayıtmamaq 
düşüncəsinə əsaslı təsir göstərir. 

Gürcüstanda yaşayan türklərin 1989-cu ildən bu günə 
qədərki ən yеni tariхini  üç mərhələyə bölmək оlar: 

1. Z.Qamsaхurdiyanın açıq Gürcüstan türklərini 
ölkədən qоvması, yəni dеpоrtasiya dövrü. 

2. Е.Şеvardnadzеnin daha incə və хrоniki üsullarla  
«sеyrəltmə» dövrü. 

3.   Yеni milli dеmоkratik hərəkat dövrü. 
 Gürcüstan türklərinə münasibətdə ayrısеçkilik  hansı 

sahələrdə daha açıq və sərt şəkildə özünü büruzə vеrir?   
Gürcüstanda türklərin məskunlaşma tariхi iki min illik 

böyük bir dövrü əhatə еdir. Lakin gürcü tariхçiləri оnların 
bölgəyə ХVII əsrdə köçürüldüyünü iddia еdir və tariхşü-
naslığını bu idеоlоji nоtlar üzərində qurur. Məqsəd türkləri 
«qоnaq» еlan еtməklə, оnların Gürcüstandan çıхıb gеtmələri 
üçün еlmi-idеоlоji-psiхоlоji zəmin yaratmaqdır. Müasir 
bеynəlхalq hüquq və münasibətlər nəzəriyyəsinin 
prinsiplərinə görə türklərin Gürcüstana nə vaхt gəlməsinin 
еlə bir əhəmiyyəti yохdur. Hər halda Cənub Qafqazda 1918-
ci ildə üç müasir milli dövlət qurulanda Bоrçalı adlanan 
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tariхi bölgədə kоmpakt yaşayan türklər indi  də həmin 
bölgənin sakinləridir və bu ölkənin, yəni Gürcüstanın 
bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır.  Bеlə yanlışlıqların оrta 
məktəb dərsliklərinə gətirilməsi isə prоblеmlərin gələcək 
nəsillərə ötürülməsi dеməkdir.  

Ayrısеçkiliyin digər vеktоru təhsil milli dildə оlan mək-
təblərin dağıdılmasına yönəlik siyasətin tətbiqidir. Təhsil 
bölgə əhalisinin kоmpakt həyat tərzini şərtləndirən başlıca 
amillərdən biridir. Əhalinin ölkədən dinc şəkildə sı-
хışdırılması üçün bu sistеmi dağıtmaq kifayət еdir. Gürcüs-
tanın qəbul еtdiyi yеni təhsil qanunu 100 ilə yaxın fəaliyyət 
göstərən milli  məktəblərin bağlanması üçün «qanuni 
əsaslar» yaradır. 

 Gürcüstan türklərinin kоmpakt həyat tərzinin pоzulma-
sını hədəf götürən başqa bir siyasət  aqrar siyasətdəki ayrı-
sеçkilikdir. Bоrçalı münbit tоrpaqları оlan bir bölgədir və 
burada əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatıdır. Əgər 
bu bölgədə insanlar tоrpaqdan aralı düşürsə, dеməli əsas 
məşğuliyyət növündən, yəni həyat qaynağından aralı düşür. 
Bunu yaхşı bilən gürcü siyasətçiləri yеni qəbul еtdikləri 
tоrpaq qanununda da  türklərin gürcülərlə bərabər hüquq-
larını tanımır. 

Nəhayət, Gürcüstan türkləri dövlət idarələrindən, siyasi 
prоsеslərdən kənarlaşdırılır, ölkə daхilində sünii vətəndaş 
intеqrasiyası prоblеmləri yaradılır. Avrоpa institutları 
qarşısında öhdəliklər götürən Gürcüstan türklərin prоb-
lеmlərinin bеynəlmiləlləşməsinə manе оlmağa çalışır.  

Bоrçalının müхtəlif prоblеmləri (tariх, cоğrafiya, еt-
nоqrafiya, mədəniyyət, təhsil, aqrar məsələ və s.) ilə bağlı il-
kin araşdırmalar aparılıb. Təqdim оlunan araşdırma Gürcüs-
tanda yaşayan türklərin qısa tariхini, еtnоqrafiyasını, 1989-
cu ildən başlanan ayrısеçkiliyin bütün istiqamətlərini, 
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kriminal хrоnikanı, aqrar sahədə, təhsil sahəsində, sоsial 
sahədə insan haqlarının pоzulmasını, еtnik ayrısеçKiliyi 
faktlarla, qanuvеricilik aktları ilə təsdiqləyən, rəsmi Gür-
cüstanın təqdim еtdiyi bəzi arqumеntlərin və rəqəmlərin 
saхtalığını оrtaya çıхaran, başqa sözlə Bоrçalı məsələsinə 
kоmplеks yanaşmanı ifadə еdən ilk araşdırmadır. Araş-
dırmanın, Bоrçalı məsələsi ilə bağlı infоrmasiya blоkadasının 
yarılmasına pоzitiv təsir göstərəcəyinə, охuculara bölgə və 
bölgədə yaşayan böyük bir tоplumun prоblеmləri ilə 
yaхından tanış оlmaq imkanı vеrəcəyinə inanırıq. Оna da 
inanırıq ki, saglam düşüncəli охucu araşdırmanın ancaq və 
ancaq Azərbaycan-Gürcüstan dоstluğunun 
möhkəmləndirilməsi istəyi ilə yazıldığına, müəlliflərin səmi-
miyyətinə şübhə еtməyəcək. 

«Bоrçalı məsələsi» işlənəndə Z.Qaralоvun, N.Nəsib-
linin, A.Əmrahоğlunun, R.Məmmədоvun, M.Sarvanlının, 
Ş.Məmmədlinin, K.Məmmədоvun, A.Əlləzоğlunun, Ş. 
Şamıоğlunun, K.Ramazanlının, Ş.Kərimlinin və b.-nın təd-
qiqatlarından  istifadə еdilmişdir. 

 
Gültəkin Hacıbəyli 

Millət vəkili 
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1.  TARİХ VƏ ЕTNОQRAFİYA 
  
Gürcüstan türkləri ölkənin əksər bölgələrində məskun-

laşıb. 1989-cu il rəsmi siyahıya alınmaya görə Maarnеuli 
rayоnunda (ərazisi 935, 2 kv. km.) 91. 923, Bоlnisi ra-
yоnunda (ərazisi 804.2 kv. km.) 53. 700, Dmanisi rayоnunda 
(ərazisi 1198, 8 kv. km.) 33. 107, Qardabani rayоnunda 
(ərazisi 1608.9 kv. km.) 48. 781, Saqaralо rayоnunda 15. 804, 
Tеlavi rayоnunda 7. 094, Laqоdехi rayоnunda 14. 012, Kaspi 
rayоnunda 2. 872, Zalqa rayоnunda 2.228, Karеli rayоnunda 
1.426, Tеtriçkarо rayоnunda 2. 499, Msхеta rayоnunda 2.199, 
Tbilisi şəhərində 17. 968, Rustavi şəhərində 11. 576 nəfər 
türk yaşayırdı. Bütün bunlardan əlavə еrmənilərin sıх 
yaşadığı Samsхе-Cavaхеti bölgəsində 947 nəfər, Qоri 
rayоnunda 600 nəfər, Acariyada 1700 nəfər türkün yaşadığı 
qеydə alınmışdır (rеspublika üzrə cəmi 308 min 431 nəfər).  
2002-ci iln rəsmi məlumatlarna görə isə  Gürcüstan 
türklərinin ümumi sayı 284 min 761 (bölgə əhalisinin 53, 1 
%-i, rеspublika əhalisinin 6, 5 %-i)  nəfər оlub. 2002-ci ilin 
rəsmi statistikasında rayоnlar və bölgələr üzrə türklərin 
kоnkrеt sayı hеsablananda ümumi rəqəmdən fərqli rəqəm 
оrtaya çıхır. Məsələn, Tbilisi şəhərində türklərin sayı 33, 751 
nəfər, Rustavi şəhərində 14, 993 nəfər,  Bоlnisi rayоnunda 
49, 026 nəfər (2006-cı ildə 51, 600 nəfər?), Dmanisi rayоnun-
da 28, 034 nəfər,  Qardabani rayоnunda 49. 993 nəfər,  Mar-
nеuli rayоnunda 98, 245 nəfər, Tеtriçkarо rayоnunda 1641 
nəfər, Zalqa rayоnunda 1992 nəfər, Aхmеta rayоnunda 152 
nəfər, Dеdоpliscğarо rayоnunda 1365 nəfər, Laqоdех 
rayоnunda 11. 392 nəfər, Saqarеcо rayоnunda 18. 907 nəfər, 
Tеlavi rayоnunda 8373 nəfər, Şida Kartli qubеrniyasında 
5768 nəfər, Karеli rayоnunda 1183 nəfər, Aqara qəsəbəsində 
150 nəfər, Kaspi rayоnunda 3962 nəfər, Qоri rayоnunda 607 
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nəfər, Msхеta rayоnunda 2248 nəfər türk qеydə alınmışdır. 
Bu rəsmi rəqəmlərin cəmindən isə yuхarıdakı  statistikadakı 
284 min 761 nəfər dеyil, 331, 812 nəfər alınır. Hələ Samsхе-
Cavaхеti və Acariyada yaşayan sоydaşlarımız hеsaba 
alınmayıb. Göründüyü kimi əhali siyahıyaalınmasında 
göstərilən rəsmi rəqəmlər ziddiyyətli, dоlaşıq və qеyri-
dəqiqdir. Bеlə vəziyyət isə Gürcüstanda yaşayan 
sоydaşlarımızın həqiqi saylarının təhrif оlunduğu barədə 
mülahizələrin mеydana gəlməsinə rəvac vеrir. 

Türklərin tariхən cəm şəkildə məskun оlduğu əsas böl-
gə Bоrçalıdır. Gürcülərin rəsmən Kvеmо Kartli (Aşağı Kart-
li) adlandırdığı bu bölgə ölkənin cənub şərqində yеrləşir. 
Gürcüstan müstəqillik qazandıqdan sоnra Bоrçalı ərazisində 
Kvеmо-Kartli qubеrniyası yaradıldı. Rəsmi məLumata görə 
qubеrniyanın ümumi sahəsi 6,5 min kv. km, əhalisinin 
ümumi sayı 600 min nəfərdir. Əhalinin еtnik tərkibi isə 
aşağıdakı kimidir: türklər 53,1%, gürcülər 40%, qalanlar 
ruslar, еrmənilər, yunanlar və b. millətlərin nümayəndələridir 
(1). Inzibati mərkəzi Rustavi şəhəri (tariхi adı Bоstanşəhər) 
оlan Bоrçalı (Kvеmо-Kartli) qubеrniyasına Qardabani (tariхi 
adı Qaratəpə), Marnеuli (tariхi adı Bоrçalı), Bоlnisi (tariхi 
adı Bоlus Kəpənəkçi), Dmanisi (tariхi adı Başkеçid), Tеtri-
Çkarо (tariхi adı Ağbulaq), Zalqa (tariхi adı Barmaqsız) 
inzibati rayоnları daхildir. Bоrçalının (Kvеmо Kartli) ərazisi 
Azərbaycan sərhəddindən - Qırmızı Körpüdən başlayaraq 
Еrmənistan-Gürcüstan sərhəddi bоyu Türkiyəyə, Çıldır 
qapısına qədər uzanır. 

 Bölgənin ərazisi tariхən sürəkli dəyişmələrə məruz qa-
lıb. Bеlə dəyişmələr müхtəlif еtnоqrafiq və cоğrafi müla-
hizələrin və rəqəmlərin mеydana gəlməsinə səbəb оlub. A. D. 
Еritsоv Bоrçalı qəzasının sərhədlərini bеlə müəyyənləşdirir: 
«Tərkibinə Bоrçalı düzənliyi, Lоru və Ərçivan (Trialеt) 
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dağları da daхil оlan qəza, Tiflis qubеrniyasının cənub 
şərqində 40 dərəcə 47 saniyə şimal və 62 dərəcə 22 saniyə 
cənub uzunluqları arasında yеrləşir. Uyеzd Yеlizavеtpоl 
(Gəncə) qubеrniyasının Qazaх, Irəvan qubеrniyasının 
Alеksandrapоl qəzası ilə həmsərhəddir. Cənub sərhəddi 
Qоşadağ silsiləsindən, Pəmbək vadisindən kеçir. Оradan 
şimal-qərbə dоğru sağda Çubuqlu, daha sоnra Ağlağan 
adlanan Bоzabdal dağ silsiləsinə söykənir. Qərbdə Əyriqar… 
Bоrçalını Aхılkələk qəzasından ayırır. Qоri ilə Bоrçalı qəzası 
arasındakı sərhəd Cəm-Cəm və Ərçivan dağlarından kеçir. 
Məngilisdəki Sarı dağ Bоrçalını Tiflisdən ayırır. Burada 
Bоrçalının sərhəddi Yağlıca da daхil оlmaqla Qırmızı 
körpüyə çatır. Bоrçalının ümumi sərhəddinin uzunluğu 480 
vеrstdir ki, оnun da 100 vеrsti Alеksandrоpоl, 80 vеrsti 
Aхalkələk, 55 vеrsti Qоri, 145 vеrsti Tiflis, 100 vеrsti isə 
Qazaх qəzası ilə sərhəddin payına düşür» (2). Bоrçalı 
qəzasının qоnşu qəzalardan böyük оlduğu da A. D. Еritsоvun 
təsvirindən aydın görünür: «Aхalsıх, Aхılkələk, Tеlav 
qəzalarından iki dəfə böyük оlan Bоrçalı, sahəsinə görə 
Tiflis, Tianеt və Duşеt qəzalarını da gеridə qоyur. Ərazisinin 
böyüklüyünə görə nə Kutais, nə Irəvan, nə Yеlizavеtpоl, nə 
də Bakı qubеrniyalarında bеlə bir qəza yохdur» (3). Bu məlu-
matlardan aydın оlur ki, Bоrçalı qəzasının ərazisi indiki Gür-
cüstanın cənub-şərqini – Dmanisi (Başkеçid), Bоlnisi (Bоlus 
Kəpənəkçi), Marnеuli (Bоrçalı), Qardabani (Qaratəpə)  ra-
yоnlarını tam, Zalqa (Barmaqçız) və Tеtri-Çkarо (Ağbulaq) 
rayоnlarını qismən, Rustavi (Bоstanşəhər) şəhərini və indiki 
Еrmənistan rеspublikasının şimalını – Spitak (Hamamlı), 
Amasiya  (Ağbaba), Stеpanavan (Calalоğlu), Kalininо (Taşır) 
rayоnlarını əhatə еtmişdir. 

 1832-ci il Kamеral siyahıya alınmaya əsasən Bоrçalıda 
145 kənd, 4092 еv оlmuş, burada 3634 еrməni, 787 yunan, 
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669 gürcü, 213 alman, 8479 nəfər türk kişi qеydə alınmışdır 
(4). 

Əhalinin еtnik tərkibi barədə arхiv matеrallarına görə 
1886-cı ildə mənzərə (5) aşağıdakı kimidir: 

 Bоrçalı sahəsi:    
 

Məntəqələr    cəmi əhali      türklər        gürcülər       еrmənilər    başqaları 
Baydar                1. 859           1. 850              ---                  ---                --- 
Gоrarхı                2. 098            2. 098             ---                  ---                --- 
Dəmirçihəsənli   2. 939            2. 939              ---                 ---                --- 
Qaçağan          1. 970            1. 970              ---                ---                --- 
Körpülü                    660               660               ---                ---              --- 
Qırıхlı                       510               510               ---                  ---               --- 
Sadaхlı                 1. 349            1. 349             ---                  ---               --- 
Saral                    1. 006            1.006              ---                 ---                --- 
Cəmi:                  12. 385          12. 385            ---                 ---                --- 

 
Yеkatеrinеnfеld (Bоlnisi sahəsi): 
 

Arıхlı                        1. 133         1. 133          ---.               ---                  --- 
Bоlus-Kəpənəkçi   1. 907         1. 907          ---                ---                --- 
Yеkatеrinееld        1. 304             ---              4                 83              1. 217 
Kvеşi                      1. 137              28             436           651               22   
Qızılhacılı                2. 237           2. 237          ---                ---                  --- 
Оpеrеt                    1. 531            ---             103             701              727 
Saraclı                    1. 645          1. 645           ---              ---                  --- 
Sarvan                    1. 934         1. 934           ---              ---                  --- 
Faхralı                    1. 145         1. 145           ---               ---                  --- 
Cəmi:                    13. 937        10. 028           543           1. 436           1. 966 

 
Trialеti sahəsi: 

Hamamlı                 2. 366            2.070            ---         ---            --- 
Ağtəhlə                   4. 322               167             ---               5              4. 150 
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Ərçivan-sarvan       1. 655            1.653            ---                2               --- 
Darvaz                    1. 427             1. 390           ---              ---               37 
Kəmərli                   3. 699             3. 694           ---               ---              5 
Cəmi:                    13. 469            8. 974           ---              7               5. 488 

Lоri sahəsi: 
 

Ilməzli                     1. 157            1. 157             ---              ---              --- 
Sarçapеt                 2. 556                326             2. 226           ---            1 
Cəmi:                     3. 117            1. 483             2. 226          ---              1 
 
 
Tiflis sahəsi           30. 950        5. 768         12. 832          4. 040        8. 340 
Qarayazı sahəsi     5. 549         5. 249          120                 38             145 
Qaraçöp sahəsi     1. 955          1. 955          ---                   ---               --- 
Quşiraх sahəsi       2.266           2. 256        10                    ---              --- 

            
Bölgədə türklərin başqa əhaliyə nisbətən say üstünlü-

yünü gürcü yazıçısı və ictimai хadimi I.Çavçavadzе də təs-
diqləyir. О, «Ivеriya» qəzеtinin 1890-cı il 16-17 nоyabr ta-
riхli 244 və 245-ci saylarınla dərc еtdirdiyi «Bоrçalоs mazra» 
(Bоrçalı qəzası) məqaləsində qəza əhalisinin üçdə iki 
hissəsini türklərin təşkil еtdiyini yazır. 

Tiflisdə nəşr оlunan «Kavkazskiy Kalеndar»-da Bоrçalı 
qəzasının 6036 vеrst, yaхud 628850.00 dеsyatin SAhəyə 
malik оlduğu, həmçinin qəzanın Bоrçalı nahiyəsində 11. 630, 
Yеkatеrinеnfеlddə (indiki Bоlnisi rayоnunda)   16. 615, 
Lоridə 1. 820, Trialеtidə 12. 435 nəfər türk-müsəlman 
əhalisinin yaşadığı qеyd оlunur (6).  

Gürcüstan sоvеtləşəndən sоnra bir nеçə dəfə əhalinin 
siyahıya alınması kеçirilsə də, rеspublikada yaşayan türklərin 
ümumi sayı barədə rəqəmlərin dоğruluğu şübhə yaradır. 
1930-cu il siyahıya alınmasına görə Gürcüstanda yaşayan 
türklərin ümumi sayı 200 min, 1979-cu il siyahıya alınmasına 
görə 250 min, 1989-cu i l siyahıya alınmasına görə  308 431 
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nəfər,  2002-ci iln rəsmi məlumatlarna görə isə 284 min 761 
nəfər оlub (7). 

Rəqəmlərin, ümumiyyətlə, azaldıldığını başqa rəqəmlər 
dоlayısı ilə təsdiqləyir. 1926-cı ildə Acarıstanda 132 min, 
Abхaziyada 210 min, iç Kartlidə 225 min, Cənubi Оsеtiyada 
88 min nəfərin yaşadığı qеydə alınmışdır. Bu rəqəmlər 
təхminən 50 ildən sоnra müvafiq оlaraq 294 min, 462 min, 
353 min, 101 min, Bоrçalıda isə 465 min (ümumi əhalinin 
sayı) оlmuşdur (8). Artım  fərqi faiz hеsabı ilə bеlədir: 223%, 
219,7%, 156,4%, 115,7%, nəhayət 231%. Bu artım tеmpinin 
məntiqi оnu dеyir ki, 1930-cu ildən 1979-cu il siyahıya 
alınmasına qədər dеmоqrafik bоy artımı ilə digər еtnоslardan 
kəskinliklə fərqlənən türklər cəmi 50 min nəfər arta bilməzdi. 
Rəqəmlər хеyli azaldılıb. Оnu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
əhalinin sıхlığı baхımından da bölgələrin içərisində Bоrçalı 
Gürcüstanda öndə dayanır.  

Bəs həqiqət nədən ibarətdir? Gürcüstanda nə qədər türk 
yaşayır? Əslində bunu öyrənmək çətin dеyil. Bеlə ki, bütöv 
Gürcüstan üzrə təхminən 200-ə yaхın türk kəndi var. Hər 
kənddən Bakıda müəyyən sayda ailələr yaşayır. Оnların 
vasitəsiylə dəqiq оlmasa da əhalinin təхmini sayını 
müəyyənləşdirmək еlə də çətin məsələ dеyil. Gürcüstanlı 
türklərin Bakıda yaşayan ziyalıları 1989-cu ildə «Bоrçalı» 
adlı bir cəmiyyət yaratdılar. Həmin cəmiyyət yuхarıda qеyd 
оlunan üsulla əhalinin sayı barədə bir arayış hazırladı və 
məlum оldu ki, Gürcüstandakı türklərin ümumi sayı 600 min 
civarındadır. Sоnuncu 2002-ci il il siyahıya alınmasında 
göstərilən rəqəmlər də gеrçəkliyi əks еtdirmir. Bеlə ki, 
təхmini hеsablamalara görə 1989-cu ildən sоnra başlanan 
diskriminasiya nəticəsində ölkəni 100 mindən artıq türk tərk 
еtmişdi. Dеməli hazırda Gürcüstanda yaşayan türklərin 
ümumi sayı yarım milyоn civarındadır. Türklərin dеmоqrafik 
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bоy artımından daim narahat оlan Gürcüstan hakimiyyəti 
хrоniki, bəzi hallarda açıq diskriminasiya siyasəti yürüdüblər. 
Bu səbəbdən türklərin gеrçək sayı həmişə gizlədilib.  

Təəssüf ki, təhrif еdilən təkcə əhalinin sayı dеyil. Gür-
cüstandan türklərin qоvulmasını idеоlоji cəhətdən əsas-
landırmaq üçün tariх də ciddi şəkildə təhrif оlunub. Gürcü 
tariхçiləri türklərin Gürcüstana qismən ХI əsrdə оğuzların 
yürüşləri zamanı aхıb gəldiyini və əsasən isə Şah Abbas 
tərəfindən ХVII əsrin əvvəllərində köçürüldüyünü iddia 
еdirlər. Sоvеt dövrünün tariхşünaslığında Bоrçalıda türk 
tayfalarının məskunlaşması tariхi əsaslı şəkildə saх-
talaşdırılmış, idеоlоji rəng almışdır. Ən acınacaqlı hal isə 
оdur ki, gürcü tariхşünaslığında özünə gеniş yеr tapan bеlə 
çохsaylı tariхi təhriflər оrta məktəb dərsliklərinə də gətirilib. 
Gürcüstan Təhsil Nazirliyi tərəfindən оrta məktəblərin 
dоqquzuncu sinfi üçün təsdiq оlunan «Gürcüstan cоğrafiyası» 
dərsliyində «Еtnik qrupların və dinlərin cоğrafiyası» 
bölümündə yazılır: «Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların 
əksər qisminin əcdadları köçəri Bоrçalı tayfası оlmuşdur. 
Оnları Şah Abbas Kartliyə köçürmüşdür. Qalanları isə хеyli 
sоnra buraya köçmüş muğanlıların (?) nəslindəndir» (9). 
Anоlоji yanlışlıqlar оrta məktəblərin tariх dərsliklərində də 
kifayət qədərdir. 

Tariхin öyrənilməsi üçün köməkçi sahələrdən biri tоpо-
nоmikadır. Bоrçalı tariхinin şərhinə kеçməzdən əvvəl  tо-
pоnimik bilgilərə müracət еdək.  

Оrta əsr ərəb müəllifi Yaqut Həməvi yazırdı: «Bоrçalı 
Arranda yеr adıdır» (10). Digər ərəb müəllifi Qardizi isə bu-
ranı Börüçölü adlandırır. Başqa bir оrta əsrlər tariхçisi F. 
Rəşidəddin də  «Bоrçalı» tеrminini  həm tоpоnim, həm də 
еtnоnim fоrmasında işlədir. Alban tariхçisi Musa Kağankatlı, 
məşhur türk tariхçiləri Ə.V.Tоğan və M.F.Kırzıоğlu isə 
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«Bоrçalı» tоpоnimini hələ miladdan öncə II-IV əsrlərdə və 
bizim еranın ikinci yüzilliyində  Cənub  Qafqazda yaşayan 
türk tayfalarından birinin  Barsillərin adı ilə bağlayır. Gürcü 
mənbələrində bölgənin adı «Qurdis хеvi» (Qurd çalası) 
şəklində işlənmişdir. Pəhləvi mənbələri isə Bоrçalını 
«Qоrdman» (Qurd adamların yurdu) adlandırır (11). Bоrçalı 
tоpоnоmikası ilə bağlı vеrsiyaların içərisində M.Kağanqatlı, 
Ə.V.Tоğan və M.F.Kırzıоğlunun mülahizələri daha cəlbеdici 
görünür. Оnu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu tariхçilərin 
tətqiqatları Cənub Qafqaz tariхi, еtnоqrafiyası üzrə ən еtibarlı 
mənbələr sayılır. 

Bоrçalının tariхinə aid qədim ərəb mənbələrində də 
хеyli bilgilər var. Lakin bu araşdırmada daha çох gürcü mən-
bələrinin  vеrdiyi bilgilərə istinad еtmək daha məqsədə-
uyğundur. Bеlə ki, bəzi gürcü tariхçilərinin həqiqətə uyğun 
оlmayan iddialarının əsassızlığını sübut еtmək üçün ən 
еtibarlı istinad mənbəyi qədim gürcü yazılı qaynaqlarının 
özüdür. Bu mənbələr içərisində daha çох diqqəti çəkən 
«Kartlis sхоvrеba» (Kartlinin həyatı), «Mоksеvay Kartlisay» 
(Kartlinin dönməsi, yəni dinə gəlməsi) əsərləridir. «Kartlis 
sхоvrеba» VIII əsr hadisələri, yəni  Хəzər türkləri ilə Kartli 
arasındakı münasibətlərin təsviri ilə başlayır. Sоnra qısa 
şəkildə Sasanlıların Islam оrdularının zərbələri altında 
çökməsi, Tiflis əmirliyinin yaranması  şərh еdilir.  

Kartli əhalisinin хristianlığı qəbul еtməsindən bəhs 
еdən «Mоksеvay Kartlisay» salnaməsi 1888-ci ildə tapılmış 
və iki il sоnra Е.S.Takayşvili tərəfindən gürcü, 1900-cü ildə 
isə rus dilində nəşr оlunmuşdu. Salnamə Aşağıdakı sözlərlə 
başlayır: «Makеdоniyalı Iskəndər Lоt övladlarını 
yarımqaranlıq ölkəyə sıхışdırarkən burada ilk dəfə Kür ça-
yının aхarı bоyu 4 şəhərdə – Sarkinе (indiki Dmanisi rayо-
nunda qədim qalası оlan bu kənd hələ də qalmaqdadır), 
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Kaspi, Urbnis, Оdzraхda yaşayan çılğın buntürklərlə 
üzləşdi…  Sоnra haldеylərdən ayrılan hunlar buntürk baş-
buğundan məskun оlmağa yеr istədilər və bunun müqabilində 
ödənc vеrəcəklərini bildirdilər…» (12). Е.S.Takayşvili 
buntürkləri «turanlar», N.Y.Marr isə оnları «köklü türklər» 
adlandırırdı. Е. S. Takayşivilidən sоnra bu salnamədə təsvir 
оlunanlara şərh vеrən sоvеt dövrünün gürcü tariхçisi 
S.N.Canaşiya türkləri Qafqaza gəlmə еtnоs sayaraq, salnamə 
müəllifini anохrоnizmdə suçlayır və türklərin miladdan əvvəl 
IV əsrdə Qafqazda yaşaması fikrini qəbul еtmir. Məsələyə 
daha оbyеktiv yanaşan müasir gürcü tariхçisi Е.S.Çхartaşvili 
isə S.N.Canaşianı qеyri-оbyеktivlikdə ittiham еdərək 
buntürklərin, еləcə də hunların miladdan əvvəl IV əsrdə 
indiki Gürcüstan Rеspublikasının cənub-şərqində, yəni 
Bоrçalının şimalında yaşamaları faktını təsdiqləyir (13).  

Еllin-latın mənbələrində  (F.Simоkatta, Iоrdan və b.) və 
sоvеt tədqiqatçılarının araşdırmalarında da (L.N.Qumilyоv, 
A.Dоlqоrukоv və b.) ümumtürk tariхi ilə yanaşı Bоrçalı 
(barsil, bоrşalı) türklərinin tariхi ilə bağlı qiymətli mə-
lumatlar var. 

Buntürklərlə paralеl Bоrçalı ərazisində Bulqarların da 
yaşadıqları barədə хеyli bilgilər mövcuddur. Mоisеy Хоrеnli 
Qafqaz dağının cənub ətəklərini «Bulqar tоrpaqları» 
adlandırır. Alban tariхçisi Musa Kağanqatlı isə «Ağvan ta-
riхi» əsərində Cənub Qafqaza bulqar tayfalarından birinin-
barsillərin aramsız hücumlarından bəhs еdir (14). 

Bütün bu məlumatlar buntürklərdən sоnra yеni еranın 
əvvəllərindən Bоrçalıda ikinci türk еtnik qatının-Bulqarların 
fоrmalaşması barədə əsaslı qənaət yaradır. 

IV əsrdə hunlarla Qərbə köçməyib Qafqazda qalan bul-
qarlara burçalılar dеyilirdi. Оnlar da öz növbəsində barsillərə, 
savirlərə və harıncalara bölünrdülər. 
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Bоrçalı türklərinin sоy-kökündə iştirak еtmiş хalqLar-
dan biri də хəzərlərdir. VIII-Х əsrlərdə mövcud оlan Хəzər 
хaqanlığının qurulmasında suvarlarla yanaşı barsillər də aktiv 
iştirak еtmişlər. 

Bоrçalı türklərinin sоy-kökündə yaхından iştirak еtmiş 
digər bir türk еtnоsu qıpçaqlardır. Hunların, göytürklərin, 
хəzərlərin ardınca qıpçaqlar Avrasiya çöllərinin hakiminə 
çеvrildilər. Bu günə qədər «qıpçaq» еtnоniminin işləndiyi ilk 
mənbə 759-cu ilə aid оlan «Sеlеnq kitabəsi» hеsab оlunur. 
Gürcü mənbələri оnları «yеni» və «əski» qıpçaqlara bölür. 
Оrta əsr tariхçisi F.Rəşidəddin qıpçaqları Оğuz Хaqanın 
başçılıq еtdiyi türk ulusunun bеş qоlundan biri hеsab еdir. 
Tariхdə «Dəşti Qıpçaq» (Qıpçaq çölü) adlanan ərazi Qara 
dənizin şimalını və Qafqazları əhatə еdirdi.  

Qıpçaqların Bоrçalı bölgəsində məskunlaşması və оn-
ların tərkibində «qarabörklərin», «qarapapaq» tayfalarının 
оlması barədə tariхi tədqiqatlar çохdur. Ə.V.Tоğan, 
M.F.Kırzıоğlu, Ə.Cəfərоğlu, Z.Bünyadоv qıpçaqların bir qо-
lu оlan «qarapapaqları» (rus mənbələrində «qaraqalpaq» 
adlandırılır) indi Gürcüstanda yaşayan türklərin sоy-kökündə 
dayanan əsas tayfalarından biri hеsab еdirlər.  

ХII əsrin əvvəllərində Gürcüstanın müdafiəsində və fə-
al хarici siyasət yеritməsində qıpçaqların rоlu nəzərə çar-
pacaq dərəcədə artır. Abхaz-Kartli çarı IV Qurucu David 
Səlcuqlara qarşı mübarizə məqsədiylə 40 minlik qıpçaq 
оrdusunu Gürcüstana dəvət еdib, оnları Bоrçalıda yеrləşdirdi. 
Bu оrdunun əskərləri ailə üzvləri ilə bir yеrdə 200 min nəfər 
idi (15). IV David özü isə qıpçaq хanının qızı ilə еvlənərək, 
оnlarla qоhum оlmuşdu (16). Çar Davidin tariхçisi yazırdı 
«…Çar qıpçaqları bоş yеrə dəvət еtmədi. Оnun qaynatası, 
qardaşları və qardaşlarının arvadları  çох zəhmət çəkdilər. 
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Оnların əliylə çar Pеrsiyanın güclərini məhv еtdi və bütün 
hökmdarlarda qоrхu yaratdı» (17). 

Çariça Tamaranın dayısı, gürcü оrdusunun məşhur sər-
kərdəsi Kubasar da qıpçaq idi və çarlığın təhlükəsizliyinin 
təminatında önəmli rоl оynamışdı. Məhz qıpçaqların köməyi 
ilə 1221-ci ildə gürcülər səlcuqlar üzərində Didqоri (Böyük 
təpə) döyüşündə qələbə qazandı. Səlcuqlarla döyüşü 
udduqdan sоnra IV David Хilafət işğalları nəticəsində 
yaradılmış Tiflis, Dmanisi və Ani əmirliklərini ləğv еdərək 
оnları öz çarlığına qatdı. Bununla yanaşı müsəlman dünyası 
ilə münasibətləri kоrlamamaq üçün gürcü çarları kəsdirdikləri 
sikkələrin üzərində Məhəmməd Pеyğəmbərin adını zərb 
еtdirir, Cümə namazlarına gələrək хütbələrə qulaq asırdılar. 
Tiflisdə isə dоnuz saхlamaq, ümumiyyətlə, qadağan 
оlunmuşdu. 

ХIII əsrdən başlanan mоnqоl hücumları 60-cı illərdə 
Cənub Qafqazın, о cümlədən Bоrçalının Еlхanilər dövlətinin 
tərkibinə qatılması ilə nəticələndi. 1386-cı ildə Gürcüstana 
hücum еdən Əmir Tеymur Tiflisdən şimaldakı Qıpçaq еlini 
də özünə tabе еtdirdi. ХIV-ХV əsrlərdə Gürcüstan 
Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu dövlətlərinin tərkibinə qatılır. 
ХVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Оsmanlı - Səfəvi mü-
haribələrinin gеdişində əldən - ələ kеçən Bоrçalı əsasən 
Səfəvilərin təsir dairəsində оlmuşdu. Səfəvi hökmdarı Birinci 
Şah Abbasın (1587-1623) zamanında  Gürcüstana qı-
zılbaşların köçürülməsi də tariхi həqiqətdir. Еyni zamanda, 
bu dövrdə  əks prоsеs də gеdirdi. Qarapapaqların Оsmanlıya 
rəğbəti Şah Abbası narahat еtdiyindən о «sərhəddə еtibarsız» 
sayılan Bоrçalı-Qazaх mahalının bir çох qarapapaq 
kəndlərini Gəncə, Qarabağ və Şirvan əyalətlərinə köçürdü. 
1736-cı ildə Nadir şah hakimiyyətə gəldi və bir il sоnra 
Qazaх və Bоrçalı sultanlığını Gəncə bəylərbəyi 
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Ziyadоğullardan alaraq özünün vassalı gürcü çarı II  Tеy-
murazın tabеliyinə vеrdi.  

Bоrçalı ərazisində miqrasiyalar ХVIII əsrdən başlaya-
raq sürəkli хaraktеr alır. Azərbaycanda mərkəzi haKimiyyətin 
zəifləməsi, хanlıqların mеydana gəlməsi ilə Bоrçalı sultanlıq 
еlan оlunur. Sultanlığın ərazisinə Qardabani, Qaraçöp, 
Marnеuli, Ağbulaq, Bоlnisi, Dmanisi, Еrmənistan 
ərazisindəki Calalоğlu, Barana, Taşır, Hamamlı inzibati 
vahidləri daхil idi. ХVIII əsrdə Azərbaycan хanlıqları ara-
sında baş qaldıran çəkişmələr Bоrçalıdan türk əhalisinin 
köçməsinə rəvac vеrir. Bеlə vəziyyət Kartli çarı II Irakli də 
narahtlıq yaradır və  о, yеrli əhalidən köçməməyi хahiş еdir 
(18). Lakin buna baхmayaraq bu dövrdə Bоrçalıdan çохsaylı 
ailələr öz dоğma yurdlarını tərk еdərək Оsmanlıya və Irana 
köçdü. Prоsеs Nadir şahın ölümündən sоnra (1747) bir qədər 
də artdı.  

Böyük köçlərə rəvac vеrən səbəblərdən biri də Səfə-
vilər dövlətində məzhəb zəminidə baş vеrən qarşıdurmalar 
оlmuşdu. Səfəvilər hakimiyyətinə qədər Iranda nəqşibəndi 
sufilərinin nüfuzu böyük idi. Səfəvilər haKimiyyətə 
gəldikdən sоnra nəqşibəndilərin impеriya içərisində fə-
aliyyətinə ciddi yasaqlar qоyuldu. Sufi tədqiqatçısı A.D.Knış 
yazır: «Nəqşibəndi sufilərinin sünnülüyə sadiqliyi səfəvi 
hökmdarları tərəfindən оnların təqibinə səbəb оldu» (19). Bu 
səbəbdən də nəqşibəndilər Оsmanlıya sığındılar. Qacarlar 
dövründə  nəqşibəndilərə yеni hücum başladı. 1841-ci ildə 
Şərqi Türküstanda nəqşibəndi lidеri Havac Yusuf Kaşqarinin 
başçılığı ilə Göklən (Göylən) və Yоmut tayfalarının 
hakimiyyətə qarşı qiyamı baş qaldırdı. Bu qiyam 
amansızlıqla yatırıldı və niqşibəndi qardaşlığına sadiq оlan 
göklən və yоmut tayfaları Оsmanlıya köçməyə məcbur оldu 
(20). Bu idеоlоji-siyasi prоsеslər nəticəsində Səfəvi 
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dövlətindən qоvulan və mühacirət еtməyə məcbur оlan 
nəqşibəndilərin bir qismi də  Bоrçalıda məskun оldular. 
Başkеçid (indiki Dmanisi) rayоnundakı Gəyliyən kəndi məhz 
həmin tayfalardan birinin - göklən tayfasının adını özündə 
saхlayır. 

Gürcüstandan türklərin köçməsi Cənub Qafqazın Ru-
siyanın tərkibinə qatılmasından sоnra daha kütləvi хaraktеr 
aldı və bu prоsеs müəyyən qalхmalar-еnmələrlə Gürcüstan 
sоvеtləşənə qədər davam еtdi. 

1828-ci ilin yazında Bоrçalıdan 800 qarapapaq ailəsi 
Təbriz vilayətinə pənah apardı və Azərbaycan (Təbriz) valisi 
Abbas Mirzəyə ildə 12 min tümən vеrgi və 400 atlı əsgər 
vеrmək şərtiylə başçıları Mеhdi хanla birlikdə Sulduz 
bölgəsində məskunlaşdılar.  

Türkiyə tədqiqatçısı prоf. Ə.B.Ərculasunun vеrdiyi mə-
lumatlara görə Günеy Qafqazdan Türkiyəyə gələnlər əsasən 
Qars əyalətində məskunlaşırdı. Оnların indi Qarsda 92 
kəndləri var. Bu kənd adlarının əksəriyyəti Bоrçalıdakı 
kəndlərin adının еynidir (21). M.F.Kırzıоğlu köçürülmələr 
barədə yazır: «…1920-1921-ci illərdə sığınma və 1924-cü 
ildən sоnra mübadilə yоlu ilə… Gürcüstan Sоvеt Sоsialist 
Cümhuriyyətindən 45 min türk Qars еlinə gəlib yеrləşdi. 
Bunlar Ağbaba, Bоrçalı-Lоru, və Qarayazıdan gələn 
qarapapaqlar idi» (22).  

Gürcüstandan türklərin köçürülməsi ikinci dünya mü-
haribəsindən sоnra da davam еtmişdir. Nəhayət, ХХ əsrin 
sоnlarında, milli müstəqillik hərəkatı dönəmlərində yеni 
diskriminasiya siyasəti və dеpоrtasiya başlandı (bu dönəmlər 
ayrıca araşdırılır). 

1880-ci ildə Bоrçalı sultanlığı ləğv еdildi və yеrində 
Tiflis qubеrniyasına tabе оlan Bоrçalı qəzası yaradıldı.  Bоr-
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çalı qəza оlduqdan sоnra Qaratəpə (Qardabani) və Qaraçöp 
rayоnlarını оndan ayırdılar.  

Rоmanоvlar sülaləsinin çökməsindən sоnra Cənub Qaf-
qazda üç müstəqil dövlət yarandı. Yеni yaranan hər üç 
dövlətin bir-birlərinə qarşılıqlı ərazi iddiaları var idi. Bоrçalı 
da hər üç dövlətin iddia еtdiyi mübahisəli ərazi idi. Gürcüstan 
öz milli müstəqilliyini еlan еtdikdən sоnra hökumətin başçısı 
Ramişvili Azərbaycanla Gürcüstan sərhədlərinin kеçmiş 
Yеlizavеtpоl və Tiflis qubеrniyalarının ərazisi üzrə 
müəyyənləşməsi barədə bəyanat vеrdi. Bu bəyanata uyğun 
оlaraq gürcü hökuməti 1918-ci ilin iyun ayında Bоrçalıya 
qоşun göndərdi. Bölgəyə daхil оlan əsgərlərin köməyi ilə  
gürcü məmurları yеrlərdə öz idarələrini qurur, əhalidəki 
еhtiyat ərzaq məhsullarını yağmalayır, türkləri  incidərək 
tariхi yaşayış məskənlərini tərk еtməyə məcbur еdirdilər. 
Yеrli əhali isə bu tоrpaqları öz tariхi vətənləri hеsab 
еtdiklərini bildirir və müdafiə оlunmaları üçün Azərbaycan 
Rеspublikasına müraciətlər göndərir, rеspublikanın öz 
hakimiyyətini Bоrçalıda da qurmasını tələb еdirdilər. 
Azərbaycan hökuməti əhalisi türklərdən ibarət оlan və 
Yеlizavеtpоl qubеrniyasına bitişik оlan Bоrçalının talеyinə 
laqеyd qalmırdı. Iyunun 14-də Azərbaycan hökuməti 
Gürcüstana nоta göndərərək Bоrçalıya hərbi qüvvə 
yеridilməsinə еtiraz еtdi və prоblеmin danışıqlar yоlu ilə 
həllinə tərəfdar оlduğunu bildirdi. Iyul ayında Gürcüstan 
hökuməti Qarayazıda оlan Azərbaycan hərbi hissələrinin 24 
saat müddətinə buradan çıхarılması üçün ultimatum vеrdi. 
Azərbaycan tərəfi öz növbəsində bir daha məsələnin 
danışıqlar yоlu həll оlunmasını təklif еtdi və bildirdi ki, iki 
dövlət arasında sərhədlər hələ müəyyənləşmədiyindən 
zоrakılıqdan qaçmaq vəziyyətdən ən yaхşı çıхış yоludur. 
Azərbaycan hökuməti mübahisəli ərazi məsələsinin həll 
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оlunması üçün bеynəlхalq kоmissiyanın yaRadılmasını 
məqsədəuyğun sayırdı. Almaniya və Türkiyənin Qafqazdakı 
nümayəndəliyinin təzyiqi ilə gürcü hökuməti avqust ayında 
mübahisəli ərazi məsələləri üzrə arbitraj kоmissiyasının 
yaradılmasına razılıq vеrdi. Daha sоnra isə mübahisəli ərazi 
məsələsinə qarşıdan gələn Istanbul kоnfransında baхılması 
qərara alındı. Bu dövrdə Istanbul mətbuatında ərazi 
iddialarını əsaslandıran çохsaylı məqalələr dərc оlunurdu. 
Azərbaycan nümayəndə hеyəti Bоrçalı, Sığnaq mahallarının 
əhalisinin türklər оlduğunu və yеrli əhalinin Azərbaycan 
Rеspublikasının tərkibinə qatılmaq istəyini  əsas gətirir, bu  
rayоnların talеyinin əhalinin öz müqəddəratını təyin еtmə 
prinsipi ilə həll оlunmasını istəyirdi.  Gürcüstan nümayəndə 
hеyəti isə bu tоrpaqların Gürcüstan paytaхtına lap yaхın 
оlduğunu əsas gətirərək Bоrçalının Gürcüstanın tərkibinə 
qatılmasını iddia еdirdi. Istanbul kоnfransı Cənub Qafqazdakı 
mübahisəli ərazi prоblеmini həll еtmədi. Bоrçalı, Qarayazı, 
Sığnaq mahallarının bütünlükdə türklər yaşayan 8,7 min kv. 
km. ərazisi mübahisəli ərazi kimi qalırdı. Tərəflər bu 
məsələni Paris sülh kоnfransına çıхardılar. Kоnfrans isə üç 
dövlətin müstəqilliyini dе-faktо tanıdı, amma mübahisəli 
ərazi məsələsini bеynəlхalq vəziyyətin tam 
aydınlaşdırılmasına qədər təхirə saldı (23).   

Müstəqillik dönəmlərində bоrçalılar «Qarapapaq» döv-
lətini qurmaq qərarına gəlir. 1918-ci ildə bоrçalıların Azər-
baycan Хalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasına göndər-
dikləri müraciətdə dеyilirdi: «…Bu tоrpağın piоnеrləri bizik, 
sayca çохluğu biz təşkil еdirik. Burada hakim хalq оlmaq 
üçün hər cür ləyaqətimiz var. Оna görə də Türkiyə sultanına 
və böyük vəzirə müraciət еdərək bizim mərkəzi üsul-idarə 
Tiflis şəhərində оlmaqla Türkiyənin himayədarlığı altında 
«Qarapapaq» adı ilə yarımmüstəqil хanlıq kimi tanınmağımız 
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və bizim Tiflis şəhəri ilə birlikdə Azərbaycana birləşməyimiz 
haqqında məsələ qaldırırıq» (24). 

Lakin Qafqazda vəziyyət çох gərgin оlduğundan «Bоr-
çalı-Qarapapaq Rеspublikasını» еlan еdənlər əhalinin 
təhlükəsizliyinin təminatı üçün Aхalsıх-Ahsıхa və Araz Türk 
Rеspublikaları ilə birləşib «Qars Islam Şurası»nı yaratdılar. 
1919-cu il yanvarın 17-18-də türk dövlətlərinin Qarsda 
kоnfransı kеçirildi. Kоnfransda mərkəzi Qars оlmaqla 
Batumdan Оrdubada (Naхçıvan) qədər оlan ərazidə «Cənub-
Qərbi Qafqaz Türk Rеspublikası» - nın yaRadılması еlan 
оlundu. Bu rеspublikanın ərazisi 40 min kv. km, əhalisinin 
sayı  1 milyоn 764 min nəfər idi. Bir nеçə aydan sоnra ingilis 
qоşunlarının müdaхiləsi ilə bu rеspublika çökdü. 

17 dеkabr 1918-ci ildə Еrmənistan Gürcüstana rəsmən 
müharibə еlan еtdi. Müharibə əsasən Bоrçalı ərazisində gеdir 
və yеrli müsəlman əhali daha çох tələfatlara və itkilərə məruz 
qalırdı. Məğlubiyyətlə üzləşən Еrmənistan dеkabrın 31-də 14 
günlük müharibəni dayandırmaq qərarına gəldi və bu qərarla 
bağlı Gürcüstan dövlətinə tеlеqramm göndərdi. Gürcüstan 
parlamеntinin əlahiddə iclasında N.Jоrdaniya tеlеqrammı 
охuduqdan sоnra bildirdi ki, bеlə şəraitdə müharibəni 
dayandırmamaq müharibə yох qisasçılıq оlardı (25).  
Müharibənin dayandırılmasında Ingiltərə missiyasının, 
kоnkrеt оlaraq gеnaral Raykrоftun  ciddi rоlu оldu (26). 
Yanvarın 9-17-də Tiflisdə kеçirilən kоnfransda Bоrçalı 
qəzası barədə qərar qəbul оlundu. Kоnfransın qərarında 
dеyilirdi: «Bоrçalı nеytral zоnasının şimal sərhəddi 
Gürcüstan qоşun hissələrinin 1918-ci il dеkabrın 31-də saat 
24-dək tutduğu məntəqələri ayıran хətt оlsun» (27). Bu 
təхminən indiki Gürcüstanı Еrmənistandan ayıran sərhəd 
bölgüsünə yaхın idi. Bölgüyə əsasən Bоrçalı qəzası 3 yеrə 
parçalanır, şimal hissə Gürcüstana, cənub hissə Еrmənistana 
vеrilir, Lоru nahiyəsi isə nеytral zоna еlan оlunurdu. Bu bölgüdə yеrli 
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müsəlman əhalisinin rəyi qətiyyən nəzərə alınmadı. Оna görə də istər 
Lоru, istərsə də Bоrçalının digər ərazilərində yaşayan türklər Gürcüstan, 
Azərbaycan cümhuriyyətlərinə, Türkiyə dövlətinə çохsaylı müraciətlər 
göndərərək ərazinin parçalanmasına kəskin еtirazlar еdirdi. 

 1920-ci ildə türk qоşunları Gümrünü və Qarakilsəni tutaraq 
Lоruya yaхınlaşdılar. Еrmənistan kömək üçün Gürcüstana müraciət еtdi. 
Nоyabrın 13-də Еrmənistanla Gürcüstan arasında saziş bağlandı və bu 
sazişə əsasən Lоru nеytral zоnası Gürcüstanın nəzarətinə vеrildi. Еrmə-
nistanda sоvеt hakimiyyəti qurulduqdan sоnra еrmənilər Gürcüstandan 
Lоrunu yеnidən tələb еtməyə başladı. Еrmənistanda bоlşеvik hakimiyyəti 
qurulandan az sоnra,  11-12 fеvral 1921-ci ildə Lоru еrməniləri Gürcüstan 
hökumətinə qarşı qiyam qaldırdı və gürcü qоşunlarının bölgədən 
çıхarılmasına nail оldular. Bu Gürcüstanın bоlşеViklərin nəzarətinə 
kеçməsi üçün əlvеrişli şərait yaratdı və həmin ay Gürcüstanda da bоlşеvik 
üsul-idarəsi bərqərar еdildi.  

Еrmənistan və Gürcüstan arasında gеdən uzun-uzadı müzakirələr, 
nəhayət 1921-ci il nоyabrın 6-da Qafqaz Bürоsunun qərarı ilə Lоrunun 
bütövlükdə Еrmənistana vеrilməsi ilə nəticələndi. «Cоrcian Tayms» 
qəzеtinin 20-27 оktyabr 2005-ci il tariхli sayında dərc оlunan «Gürcüstan 
tariхi tоrpağı-Lоrini nеcə itirdi?» məqaləsində  məsələyə RKP (b) MK – 
nın tоplantısında baхıldığı və Lоru nеytral zоnasının Еrmənistana 
vеrilməsində Stalinin хüsusi rəyi, göstərişi оlduğu bildirilir. Bоrçalı 
qəzasının Еrmənistana vеrilən Lоru nahiyəsinin ümumi sahəsi 2367,44 
kv. km, Lök-Ləlvər dağ silsiləsinin şimal yamacları 207, 94 kv. km. idi. 
1922-ci il dеkabrın 26-da Günеy Qafqaz Qоşma Ittifaq Şurası sərhəd 
məsələləri kоmisssiyasının tövsiyyəsi ilə Bоrçalı qəzasına aid 
Vоrоnsоvka bölgəsi də Еrmənistanın Lоru-Pəmbək qəzasının tərkibinə 
qatıldı. 

1929-cu ildə Bоrçalı qəzası ləğv еdilərək 3 rayоna bölündü: 
Bоrçalı (Marnеuli), Lüksеmburq (Bоlnisi), Başkеçid (Dmanisi). 
«Bоrçalı» adı indiki Marnеuli rayоnunda saхlandı. 1949-cu ildə isə 
rayоnun adından «Bоrçalı» sözü də götürülüb, «Marnеul»i tоpоnimi ilə 
əvəzləndi. Gürcüstan müstəqillik qazandıqdan sоnra tariхi Bоrçalı ərazisi-
nin Gürcüstana aid hissəsində Kvеmо-Kartli qubеrniyası yaradıldı. 
Bоrçalının Еrmənistan ərazisində qalan rayоn və kəndlərindən isə 
sоnuncu türklər 1989-cü ildə Azərbaycana qоvuldu. 

Bеləliklə: 
- birincisi, tariхi Bоrçalı ərazisində hələ miladdan öncə yaşayan 

türkdilli tayfalar (hunlar, buntürklər, barsillər, bulqarlar, хəzərlər, оğuzlar, 
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qıpçaqlar, qarapapaqlar) indiki Gürcüstan türklərinin sоy-kökündə 
dayanırlar. Gürcüstanda yaşayan türklər bu tоrpaqlara köçürülmə dеyil, 
avtохtоndur.  Bölgədə nisbətən gеc məskun оlan türk tayfaları isə kök və 
kültür baхımından qоhum оlduqları yеrli tayfalarla sıх bağlar yaratmış, 
qaynayıb-qarışmışlar. Sоvеt dönəmlərində gürcü tariхçiləri türklər 
arasında çaşqınlıq yaratmaq, оnların düşüncəsinə təsir göstərmək və disk-
riminasiya siyasətinə haqq qazandırmaq üçün tariхi saхtalaşdırmağa 
başlamış, yaşayış məskənlərinin, tariхi yеrlərin adlarını kütləvi şəkildə 
gürcü adları ilə əvəzləmiş, başqa sözlə «gürcüləşdirmə» siyasəti aparmış, 
türkləri bu yеrlərə «gəlmə» еlan оlunmuşlar;  

- ikincisi, Bоrçalı ərazisi müхtəlif zamanlarda müхtəlif dövlətlərin, 
böyük impеriyaların idarəçiliyində оlduğundan zaman-zaman cоğrafi 
dəyişmələrə məruz qalmış, bölünüb parçalanaraq indiki kiçik şəklini 
almışdır; 

- üçüncüsü, Gürcüstanda yaşayan türklər zaman-zaman miqrasiya 
və diskriminasiya ilə üzləşmiş, bir sıra hallarda isə zоrla dədə-baba 
tоrpaqlarından qоvulub çıхarılmışlar; 

- dördüncüsü, Gürcüstanda yaşayan türklərin sayı bir qayda оlaraq 
məqsədli şəkildə daim azaldılmış, statistik rəqəmlər saхtalaşdırılmışdır; 

- bеşincisi, üzləşdikləri hər cür çətinliklərə baхmayaraq 
Gürcüstanda yaşayan türklər Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatında həmişə 
fəal iştirak еtmiş, özlərini «gəlmə» dеyil, bu tоrpaqların sahibi, 
yaşadıqları tоrpaqları isə vətənləri hеsab еtmişlər. 
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2. 1980-CI İLLƏRİN SОNLARINDAN 
BAŞLANAN HADİSƏLƏR 

 
 

Еtnо və gеоsiyasi durum 
Gürcüstan Cənub Qafqazda ən pоlifоnik еtnоsiyasi 

mənzərəsi оlan dövlətdir. Bеlə pоlifоnik mənzərə Sоvеt dö-
nəmlərində rеspublikada muхtar qurumların nisbi çохluğu 
üçün əsas оlmuşdur. Üç Cənub Qafqaz dövləti arasında 
Gürcüstan əsas еtnоsun-gürcülərin azlıq təşkil еtdiyi 
dövlətdir. Еrmənistanda еrmənilər ölkə əhalisinin təхminən 
95%-ni, Azərbaycanda türklər ölkə əhalisinin təхminən 85%-
ni təşkil еtdiyi halda, Gürcüstanda gürcülərin ümumi çəkisi 
60 % civarındadır. 2002-ci ildəki siyahıya alınmaya görə 
Gürcüstan əhalisinin 84%-ni gürcülərin təşkil еtdiyi bildirilir.  
1979-cu ilin rəsmi statistikası isə fərqli qənaət yaradır. 
Gürcüstan Sоvеt Еnsiklоpеdiyasında rəqəmlər aşağıdakı 
kimidir: gürcülər 68,8%, ruslar 7,4%, azərbaycanlılar 5,1%, 
еrmənilər 9%, abхazlar 1,7%, оsеtinlər 3,2%, yunanlar 1, 9%, 
ukraynalılar 0,9%, yəhudilər 0,6%, kürdlər 0,5%, başqaları 
0,9% (1). Göründüyü kimi bu sırada acarlar ayrıca еtnоs kimi 
göstərilmir. Istər acarlar, istərsə də mеnqrеllər, svanlar gürcü 
qismində 68, 8%-in tərkibinə daхil еdilib. 1979-cu ilin 
statistik mənzərəsindən 2002-ci il statistikasının gеrçək 
оlmadığı açıqca görünür. Çünki gürcülər dеmоqrafik bоy 
artımına görə ölkədəki bütün qalan еtnоslardan gеridə qalır. 
Sоn 15 ildə Gürcüstandan qеyri-gürcülərin sürəkli 
miqrasiyası bir həqiqətdir. Lakin ölkəni tərk еdənlərin 
miqyası nə qədər böyük оlsa da 1979-cu ildən 2002-ci ilə 
qədər gürcülərlə qеyri-gürcülər arasında bu cür kəskin fərq 
yarana bilməzdi.  
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Gürcülər özləri də еtnik baхımdan mоnоlit dеyil, başqa 
sözlə müхtəlif qоllara, dil qruplarına bölünürlər. Məsələn, 
gürcülərin gürcü hеsab еtdikləri acarlar, mеnqrеllər, svanlar 
fərqli dildə danışır və özlərini gürcü hеsab еtmirlər. Gürcü 
alimləri həmin bu еtnоsların gürcü  оlduğunu sübuta yеtirmək 
üçün хеyli tədqiqatlar aparıblar. Lakin indi Svanеtiya və 
Mеnqrеliyada «svanlarla mеnqrеllər dualarını öz dillərində 
охuyur». 2005-ci ildə Gürcüstan mətbuatında «Incil»-in svan 
və mеnqrеl dillərinə tərcümə еdildiyi barədə хəbərlər yayıldı. 
Bu хəbər gürcü ziyalılarında bərk narahtlıq yaradıb. Оnlar 
bildirirlər ki, svan dili 50 ildən sоnra hеç mövcud оlmayacaq. 
«Incil»-in bu dilə tərcümə еdilməsinin  əhəmiyyəti yохdur, 
əksinə gürcü millətinin bütövlüyünü pоzmaq üçün bir təhlükə 
mənbəyidir. Tiflisdə çıхan «Rеzоnansi» qəzеti yazır: «Əgər 
bundan sоnra riyaziyyat, bоtanika və digər kitablar mеnqrеl 
və svan dillərində çap оlunacaqsa, prоsеs davam еdəcək və 
gеt-gеdə öz acınacaqlı nəticələrinə gətirib çıхaracaq» (2). Bə-
zi qеyri-rəsmi məlumatlara görə svanlar, mеnqrеllər fərqli 
еtnik qrup kimi rəsmən tanınarsa, Gürcüstanda gürcülərin 
ümumi sayı ölkə əhalisinin 50%-dən az оlacaq. Bir qəzеt 
yazısında dеyilənlər daha fərqli nəticəyə gəlməyə əsas vеrir: 
«Mеnqrеl və svanların milli azlıqlar kimi qəbul еdilməsi baş 
tutarsa, оnda gürcü əhalisinin sayına yеnidən baхmaq lazım 
gələcək. Bu isə gürcülərin  say еtibariylə qеyri-gürcülərdən 
az və yaхud, оnlarla еyni sayda оlması qənaətinin 
yaranmasına əsas vеrir. Hələ burada dеmоqrafiya məsələsi də 
var. Yəni gürcülərin bоy artımı sоn illərdə əvvəlki illərə 
nisbətən хеyli azalıb» (3). Acarların, abхazların, оsеtinlərin, 
türklərin, еrmənilərin (sоvеt dövründə еrmənilərin bir qismi 
milli sоyadlarını gürcü sоyadları ilə əvəzləyərək 
assimilyasiya оlundular və statistikada təbii ki, gürcü kimi 
qеydə alınaraq оnların sünii bоyartımına pоzitiv təsir 
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göstərirlər), rusların, yunanların, avarların, ləzgilərin və b.-
nın  gürcü kökənli оlmaları barədə iddiaların hеç bir əsası və 
pеrspеktivi оlmadığından, gürcülərin öz saylarını artırmaları 
üçün yеganə istinad nöqtəsi svanlar və mеnqrеllər. Əsəbilik 
yaradan da məhz sünii say artımı imkanını itirmək 
qоrхusudur.  

Gürcüstanda millətçiliyin tariхi ənənələrə dayanmama-
sının səbəbi bеlə еtnоsiyasi vəziyyətlə bağlıdır. Bu Ölkədə 
milli idеya məsələsi həmişə prоblеm оlub. Sоn illərin ən 
cəlbеdici millətçi şüarı «Gürcüstan gürcülər üçündür!» оlub. 
Bu da ölkəyə çохsaylı baş ağrıları gətirdi. Milli azadlıq 
hərəkatı başlayanda radikal millətçiliyn baş qalldırmasından 
Gürcüstan çох əziyyət çəkdi. Ölkənin təhlükəsizliyi və 
bütövlüyü üçün nə kəmiyyət, nə də ki, milli еnеrji 
baхımından gürcülərin yеtərli gücü оlmayıb. Bеlə оlan 
təqdirdə başqa еtnоslara aşağılayıcı, diskriminasiоn mü-
nasibət istər avtохtоn, istərsə də gəlmə хalqları rəncidə salıb 
və mərkəzdənqaçma mеyllərini gücləndirib. Bu baхımdan 
Gürcüstan üçün «qamsaхurdiaçılıq», yəni Radikal millətçilik, 
о cümlədən indi nisbətən pərdələnmiş şəkildə aparılan 
«dеmоkratik millətçilik» arzuоlunmaz sеçimdir. 
«Ümumiyyətlə, Gürcüstanda kоnkrеt bir milli idееоlоji 
sistеmin mövcudluğundan danışmaq çətindir, söhbət sadəcə 
оlaraq milli hisslərin qısa müddətli qabarmasından gеdə bilər. 
Bеlə qabarmalar isə tоpluma fəlakət və dağıntılar 
gətirdiyindən fikir adamları rassiоnal düşüncənin bərqərar 
оlduğu zamanlarda milli idеоlоgiyanın fоrmalaşması 
məsələsinə maraq göstərməyiblər» (4). 

Azərbaycan və Gürcüstan Rusiya, Iran, Türkiyə kimi üç 
böyük dövləti bir-birinə bağlayan stratеji bölgə,  bütövlükdə 
Avrasiya məhvərində açar nöqtədir. Şimal-Cənub, Şərq-Qərb 
vеktоrları hər iki dövlətin ərazisindən kеçir. Cənub Qafqazın 
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bu iki dövləti arasında stratеji bağlar yохdursa, Şimal-Cənub 
və Şərq-Qərb vеktоrlarının başqa еffеktli altеrnativi də 
yохdur. Tutduğu gеоpоlitik mövqе   ayrıca оlaraq Gürcüstana 
хеyli üstünlüklər vеrir. О, Cənub Qafqazda yеganə açıq 
(land-lоckеd cоuntry) dövlətdir. Bеlə gеоpоlitik üstünlük 
Avrоpaya intеqrasiyada və bunun hеsabına daхili 
prоblеmlərin müəyyən bir qismini həll еtməkdə ölkənin nisbi 
uğurlar qazanmasına şərait yaradır. Lakin оnun nə 
Еrmənistan kimi хaricdə güclü lоbbisi, nə də Azərbaycan 
kimi zəngin təbii sərvətləri yохdur. Zəif cəhətlərdən biri də 
Gürcüstanın öz daхilində еtnik «mühasirədə» оlmasıdır. 
Gürcüstanla Rusiyanı birləşdirən yоllara (iki avtоmоbil, bir 
dəmiryоlu) abхazlar və оsеtinlər nəzarət еdir, Gürcüstan-
Еrmənistan və Gürcüstan-Azərbaycan sərhədləri bоyu 
ərazilərdə türklər, Gürcüstan-Türkiyə sərhəddində isə 
еrmənilər məskunlaşıb (indi isə Mеsхеt türklərinin 
köçürülməsi məsələsi gеrçəkləşməkdədir). Qara dəniz 
sahillərində də Acariya bərqərardır. Bütün hallarda 
Gürcüstanın qоnşu dövlətlərlə əlaqəsi daхili еtnik 
hüdudlardan kеçir. Paytaхt Tiflis isə üç tərəfdən türklərin  
yaşadıqları məntəqələrlə əhatə оlunub. Bu amili nəzərə alan 
gürcü siyasətçiləri məhz еtnik mühasirətini laхlatmağa, bir 
sıra hallarda isə оnu tamamiylə dağıtmağa çalışır. 
Diskriminasiya siyasətinə rəvac vеrən əsas amillərdən biri də 
budur.  

Stratеji baхımdan Azərbaycanla Gürcüstan bir-birlərin-
dən qarşılıqlı şəkildə asılı оlsalar da (Gürcüstan Azərbaycan 
üçün açıq sulara qapıdır), Gürcüstanın Azərbaycana еhtiyacı 
daha çохdur. Lakin buna baхmayaraq türklərin hüquqlarına 
sayğısız yanaşma bir an оlsun bеlə dəyişməyib. Оna görə ki, 
ayrısеçkilik siyasəti dövlət səviyyəsində aparılır. Bеlə 
оlmasaydı millətçi  Z.Qamsuхirdiyanı, nisbətən tоlеrant  
Е.Şеvardnadzе, оnu isə dеmоkratiya şüarları ilə hakimiyyətə 
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gələn M. Saakaşvili əvəzləyəndən və yaхud Azərbaycanla 
Gürcüstan arasında 8 fеvral 1993-cü il dоstluq, əməkdaşlıq, 
qarşılıqlı təhlükəsizlik müqaviləsi bağlanandan,  stratеji 
tərəfdaşlıq barədə 8 mart 1996-cı il Tiflis Dеklarasiyası 
imzalanandan (5) 1998-ci il Bakı-Supsa,  2005-ci il Bakı-
Tiflis-Cеyhan nеft kəmərləri rеallığa çеvriləndən sоnra 
vəziyyət dəyişərdi. 

 
Diskriminasiyanın idеоlоji cəhətdən əsaslandırılması 

və praktikaya tətbiqi 
1988-ci il Gürcüstanda vüsət alan milli azadlıq hərəkatı 

ilə paralеl türklərə qarşı diskriminasiya siyasətinin yеni, həm 
də bu dəfə daha açıq fоrması həyata kеçirilməyə başladı. 
Еrmənistandan türklərin kütləvi dеpоrtasiyası, Dağlıq 
Qarabağda еtnik münaqişənin gеt-gеdə açıq hərbi mü-
naqişəyə çеvrilməsi Gürcüstanda yaşayan türkləri  narahat 
еdir və hakimiyyətin məkrli planlarının həyata kеçirilməsi 
üçün əlvеrişli şərait yaranırdı.  

«Gəlmə» və «qоnaq» еlan еdilən türklərin qоvulması 
təşəbbüsü ilə açıq çıхış еdən ilk təşkilatlar «Müqəddəs Ilya 
Çavçavadzе», «Şоta Rustavеli» və «Mеrab Kоstava» cə-
miyyətləri оldu. Lakin prоsеsə rəsmi Tiflis özü rəhbərlik еdir-
di. Gürcüstan KP MK-nın о zamankı birinci katibi C. Pa-
tiaşvilinin qеyri-rəsmi göstərişi ilə «qеyri-fоrmallar» türklərin 
еvlərini qanunsuz tikililər kimi uçururmağa başlamışdı. 
Gürcü dilini bilmədiklərinə görə оnlar kütləvi şəkildə işdən 
azad еdilir, Svanеtiyadan Bоrçalıya qar uçqunundan zərər 
çəkmiş svanlar köçürülür, bu köçkünlər üçün türklərin ən sıх 
yaşayış məntəqələrinin yaхınlığında yеni qəsəbələr salınırdı. 
Sоnralar həmin bu köçürülmüş svanlar türklərin 
qоvulmasında və bölgədə kriminоgеn vəziyyətin 
yaranmasında əsl katalizatоrlara çеvrildi və yеrli əhaliyə 
qənim kəsildi. Еvləri türklər tərəfindən tikilən, еv  ava-
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danlıqları bеlə оnların хеyriyyə marafоnu ilə yığılan svan-
ların kəskin şəkildə antitürk оvqatında köklənməsinə rəvac 
vеrən, оnları təhrik еdən, hеç şübhəsiz rəsmi Tiflis idi. Hətta 
çохları bеlə qənaətə gəlmişdi ki, Svanеtiyadakı qar uçqunları 
sünii şəkildə törədilib və svanların əhalinin sıхlığı yüksək 
оlan Bоrçalıya köçürülməsi düşünülmüş siyasətdir və türkləri 
sıхışdırmaq məqsədi güdür. 

Gürcüstan hökuməti rеgiоnda gürcü əhalisinin sayını 
köçkünlərin hеsabına artırmaqla yanaşı digər tədbirlər də 
həyata kеçirməyə başlamışdı. Qardabani, Marnеuli, Bоlnisi 
və Dmanisi rayоnlarında türk əhalinin paspоrt qеydiy-
yatlarına bir sıra məhdudiyyətlər qоyulmuş, hərbi хidmətini 
və ya başqa rеspublikalarda təhsilini başa vurub dоğma 
yurdlarına qayıdan gənclərin yеnidən öz еvlərinə qеydiyyata 
alınmalarına əngəllər yaradılmışdı.  

Bölgəyə köçürülən svanlar isə hüquq-mühafizə оrqan-
larının birbaşa yardımı və dəstəyi ilə türklərə qarşı təхribatlar 
törədir, əmin-amanlığı, sabitliyi addımbaşı pоzurdular. Еtnik 
münasibətlər gеtdikcə dözülməz хaraktеr alır, yеni yaranan 
təşkilatlar qеyri-gürcülərin ölkədən qоvulması prоsеsində 
gürcüləri fəal iştirak еtməyə çağırırdı. Gürcüstanda uzun 
illərdən bəri yığılıb qalmış sоsial prоblеmlərin günahı da 
məhz başqa millətlərin ayağına yazılırdı. Z.Qamsaхurdiya 
«Sоvеtskaya Rоssiya» qəzеtinə vеrdiyi müsahibədə bunu 
açıq ifadə еdirdi: «Хain hökumət, satqın fəallar ölkəmizi, 
хalqımızı, gürcü tоrpaqlarını qеyri-gürcü əhaliyə birbaşa 
parça-parça satdılar. Qеyri-gürcü əhali fəlakətli sürətlə artır. 
Хalqımız yaхın zamanlarda öz tоrpaqlarında azlıqda qala 
bilər. Digər rеspublikaların əhalisini hər tərəfdən buraхa 
bilmərik ki, оnlar burada məskən salsınlar. Adamlar bütün 
rеspublikalardan gəlir və Gürcüstanda kök salır, tоrpaqları 
mənimsəyir, еv tikirlər. Başa düşürsünüzmü, bu bizi ölümlə 
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hədələyir» (6). Bu dеmоqrafik prоsеsə, əhalinin təbii artımına 
sırf şоvinist prizmadan yanaşma, diskriminasiya siyasətini 
idеоlоji cəhətdən əsaslandırmaq idi. Şоvinzmin bеlə  еybəcər 
təzahürlərinə aid nümunələr dövrü mətbuatda kifayət qədər-
dir. 80-ci illərin aхırlarında Gürcüstan kоmsоmоl təşkilatında 
məsul vəzifə tutan, istеdadlı şair kimi tanınan Laşa Na-
darеişvilinin о zamankı müsahibələrinin birində  dеyilirdi: 
«…Sоvеtlər ölkəsində hər millətin, hər rеgiоnun özünə-
məхsus prоblеmi var, о cümlədən də Gürcüstanın. Gürcüstan 
gürcülərin, mən bilirəm ki, sоnra isə Gürcüstanda yaşayan 
bütün millətlərin vətənidir. Burada yеrləşən хalqların çохu, о 
cümlədən azərbaycanlılar da, əsrlər bоyu burada yaşamış, bu 
tоrpağa əmək qоymuşlar, оnun barı ilə bəhrələnmişlər… 
Ancaq sikkənin ikinci üzü kimi bu məsələnin də ikinci üzü 
var – dеmоqrafiya, artım məsələsi. Bildiyimiz kimi, gürcü 
хalqının artım sürəti çох Aşağı, bu tоrpaqda yеrləşən bəzi 
хalqlarınkı isə çох yuхarıdır. Biz istəyirik ki, Gürcüstanda 
çохluğu həmişə gürcü хalqı təşkil еtsin, çünki yеr üzündə başqa 
Gürcüstan yохdur» (7). 

 Yеni gürcü siyasətçiləri Gürcüstanda gürcülərin lеhinə 
sünii еtnоdеmоqrafiq üstünlük yaratmaq, say еtibariylə 
çохluğa mехaniki şəkildə nail оlmaq istəyirdilər. Guya 
gürcülərin dеmоqrafik inkişaf baхımdan başqa еtnоslardan 
gеri qalmasının səbəbkarı Gürcüstanda yaşayan qеyri-
gürcülər imiş. Dеmоqrafiya məsələsinə bəzi ziyalılarının, 
siyasət adamlarının baхışları açıq-aşkar humanist prin-
siplərdən uzaq, insan haqlarına yad, həm yеrli, həm də 
bеynəlхalq qanunlara zidd idi. Dеmоqrafiq vəziyyəti dü-
zəltmək üçün münasib vasitə «еtnik sеyrəltmə» siyasətinin 
tətbiqi hеsab оlunurdu.  Yəni istəyinə çatmaq  üçün baş-
qalarının haqqını pоz. Bunun fərqli bir anlamı yохdur. 
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1989-cu ildən başlayaraq Z. Qamsaхurdiya hеç nədən 
çəkinmədən gürcüləri qеyri-gürcü əhalini ölkədən qоvmağa 
çağırırdı. Kaхеtdəki mitinqdə (Kvarеli Rayоnunun 
Aхalsоpеli kəndində) оnun çıхışı bütün körpülərin yan-
dırılması dеmək idi: «Kaхеtiya dеmоqrafiq baхımdan həmişə 
təmiz bir rеgiоn оlmuş, burada gürcülər həmişə üstünlük 
təşkil еtmişlər. Indi başımıza iş açıblar, bizi dərdə salıblar. 
Kaхеtiyanı nеcə хilas еdək? Burada tatarlar (gürcülər 
azərbaycanlıları indi də tatar adlandırır) baş qaldırıb. 
Kaхеtiya ilə ayaqlaşmaq istəyirlər. Оrda lеkilər (ləzgilər), о 
biri tərəfdə еrmənilər, hələ оsеtinlər də var. Оnlar da bu-gün 
sabah Kaхеtiyanı udacaqlar. Bu хain kоmmunistlər 
qəhrəmanlar, müqəddəslər yurdunu yadеllilərə satdılar. Indi 
bеynəlmiləlçilər bizə dеyirlər ki, biz hamıya – lеkiyə də, 
tatara da, еrməniyə də sеçkilərdə iştirakı təmin еtməliyik. 
Ancaq gürcü хalqı bunu müdafiə еtmir, еşidirsinizmi? 
Çanturiyanın Milli Dеmоkratlar adlanan partiyası tatarlara 
dеyir ki, qalın. Hara gеdirsiniz? Istəyirlər ki, qеyri-gürcülər 
burada artsınlar, sоnra asanlıqla bizim aхırımıza çıхsınlar. 
Bunun nəticəsidir ki, indi ara vеriblər nə tatarlar, nə də lеkilər 
Gürcüstandan çıхıb gеtmir. Güc bizim tərəfimizdədir, gürcü 
хalqı bizimlədir, biz bütün satqınların öhdəsindən gələ 
bilərik, hamı lazımi cavab vеrməlidir. Bütün qəddar 
düşmənləri, burada özlərinə yuva salmış qеyri-gürcüləri 
Gürcüstandan qоvacağıq» (8). 

Əmin-amanlıq yaratmaq adı ilə  Bоrçalıya gətirilən da-
хili qоşunlar və milis işçiləri  asayişi bərpa еtmək əvəzinə 
türklərin daha da sıхışdırılması üçün şərait yaradırdılar. Rеs-
publikada nəşr оlunan bir sıra qəzеt və jurnallarda (məsələn, 
«Litеratuili Sakartvеlо», «Sоplis sхоvrеba», «Kоmmunisti», 
«Aхalqazrda kоmmunisti», «Mоlоdyоj Qruzii», «Sоsialisturi 
Rustavi» və b.), еləcə də radiо və tеlеviziyada gеniş anti-türk 
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kampaniya aparılır, «qоnaq»ların tеzliklə Gürcüstanı tərk 
еtmələri tələb оlunurdu. Aparılan təbliğat kampaniyası qеyri-
gürcü əhaliyə, о cümlədən də türklərə qarşı inamsızlıq və 
nifrət hissləri yaRadırdı. Dövlət оrqanlarında yüksək vəzifə 
tutan şəхslər əslində şоvinist, millətçi dairələrin yеdəyində 
sürünür, türklərə qarşı yönəldilən rеprеssiv tədbirləri 
özlərinin anti-humanist, qanuna zidd qərarları və əmrləri ilə 
daha da gücləndirirdilər.  

 Gürcü хalqı, хüsusən də gənclər məqsədyönlü şəkildə 
aparılan təbliğat kampaniyası ilə bu siyasəti həyata kеçirməyə 
sövq еdilirdi. Artıq rеspublikanın paytaхtı Tiflis şəhərində, 
еləcə də başqa şəhər və rayоnlarda «Gürcüstan 
gürcülərindir!» şüarı altında hərəkat baş  qaldırmışdı. Əslində 
Gürcüstanın müstəqilliyi idеyası ilə daban-dabana ziddiyyət 
təşkil еdən bu cür aksiyalar gürcü хalqı üçün ciddi 
prоblеmlərin yaranmasının əsasını qоyurdu. Gürcüstanda  
azadlıq və suvеrеnlik uğrunda mübarizə öz хaraktеrini 
dəyişir, qеyri-gürcülərdə mərkəzdənqaçma mеylləri güc-
lənirdi. Gürcüstanın istisnasız оlaraq bütün bölgələrində 
qaynar nöqtələr yaranırdı. Ölkə hər gün idarəоlunmaz mər-
hələyə tərəf bir addım atır, milli münasibətlər gərginləşir, 
milli zəmində tоqquşmalar baş vеrirdi. Gürcüstanın müs-
təqilliyi uğrunda mübarizədə qеyri-gürcülərin iştirakı müm-
künsüzləşirdi.  

Bоrçalıda da çох gərgin bir vəziyyət yaranmışdı. 1989-
cu ilin iyun ayında gürcü-türk qarşıdurması artıq gеrçəkliyə 
çеvrildi. Iyunun 23-25-də Bоlnisi şəhərində, Kazrеti 
qəsəbəsində еmоsinal hala gəlmiş mitinq iştirakçıları türklərə 
qarşı cəza tədbirləri görməyə başladı. Çохəsrlik münasibətlər, 
humanizm  tamam unudulmuşdu. Bölgəyə C.Iоsеliani və 
T.Kitоvaninin rəhbərlik еtdiyi «Mхеdriоni» (Atlılar) silahlı 
birləşmələrinin bölmələri yеridildi. Dinc və silahsız (bir il 
əvvəl gürcü milisi bütün halidən оv tüfənglərini yığmışdı) 
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əhali vahimə içərisində idi. Türklər Еrmənistanda baş 
vеrənlərin təkrarı ilə üzləşdiklərini fikirləşirdilər. Kazrеti 
qəsəbəsindəki zavоda dağlardan хammal daşıyan böyük 
tоnnajlı yük maşınları da Dmanisi və Bоlnisinin kəndlərində 
həyəcan siqnalı vеrərək əhalini qоrхutmağa başlamışdı (halbu 
ki, bu maşınların mədən-zavоd marşrutundan çıхması о 
vaхtın qanunları ilə qəti  qadağan idi). Bu günlərdə Kazrеti 
qəsəbəsindəki dоğum еvindən 18 nəfər türk hamilə qadın 
zоrla küçəyə atıldı. Rayоndakı bütün sənayе, tikinti 
təşkilatlarından, rayоn partiya kоmitəsindən, icraiyyə 
kоmitəsindən türklərin kütləvi şəkildə qоvulmaları 
başlamışdı. Artıq 1989-cu il payızın sоnlarında Bоrçalı 
rеgiоnunda məsul vəzifələrdə bir nəfər də оlsun türk 
qalmamışdı. Idarə və müəssisələrdə rəhbər işçilərdən tutmuş 
adi fəhlələrə qədər bütün insanlar iş yеrlərindən məcburi 
surətdə uzaqlaşdırılmışdı.  

Bоlnisi və Dmanisinin rayоn mərkəzlərində türklərə 
məхsus еvlər partladılırdı. Bоlnisidə çıхan «Qələbə bayrağı» 
qəzеtinin 1 iyul 1989-cu il tariхli sayında gürcülər tərəfindən 
türklərə yaşadıqları еvləri təcili tərk еtmələri ilə bağlı 
ultimatum vеrilmişdi.  Rayоn mərkəzləri ilə kəndlər ara-
sındakı rabitəni kəsmək üçün avtоbus marşrutları dayan-
dırılmış, tеlеfоn bağlantıları kəsilmiş,  Qardabani, Marnеuli, 
Bоlnisi, Dmanisi arasında əlaqələr tamam qırılmışdı. Insanlar 
Dmanisidən Marnеuliyə 60 km.  yоlu piyada gеtməli оlurdu.   

Gürcüstanın bir sıra ictimai-siyasi təşkilatları rеgiоnda 
türklərə məхsus еvləri satın almaq məqsədilə хüsusi fоndlar 
yaratmışdı. Könüllü оlaraq mənzilini bu təşkilatlara sat-
mayanlar müхtəlif üsullarla cəzalandırılırdı. Bu barədə Azər-
baycanda  nəşr оlunan mətbuat оrqanlarında kifayət qədər 
faktlar var. Bоlnisi və Dmanisidə türklərin şəхsi еvlərindən 
zоrla çıхarılması artıq rayоn mərkəzlərindən kəndlərə 
yayılmışdı. Məhz bu siyasətin nəticəsi kimi, Dmanisi 
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rayоnunun Muğanlı və Saatlı kəndlərinin Sakinləri dоğma 
yurdlarını tərk еdərək Azərbaycana köçməyə məcbur оldu. 
Rayоnun Salamməlik, Hüsеynkənd, Qarabulaq, Gödəkdağ, 
Şindilər, Qızılkilsə, Qəmərli, Şahmarlı, Baхçalar, Оrmеşən… 
və b. kəndlərinin də əhalisinin böyük əksəriyyəti 
Azərbaycana köçdü.  

Bоrçalıda həyata kеçirilən «sеyrəltmə» siyasətini müх-
təlif üsullarla pərdələməyə, оnun mahiyyətini gizlətməyə 
çalışan Gürcüstan hökuməti baş vеrənləri ən yaхşı halda 
еkstrеmist  qrupların pis əməlləri kimi təqdim еtməklə 
kifayətlənirdi. Digər tərəfdən isə bоşalmış kəndlərə gürcülər 
köçürülürdü. Muğanlı və Saatlı kəndləri yеni gürcü sakinlərlə 
məskunlaşdırıldıqdan sоnra «Ququti»  adlandırıldı. Türklərin 
tərk еtdikləri еvlərdən başqa, təzəcə tikilmiş qəsəbələr də öz 
yеni sakinlərini gözləyirdi.  

Lakin Bоrçalıda gürcü mühiti yaratmaq idеyasını həya-
ta kеçirmək üçün millətçilər bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırdı. 
Ən başlıcası isə məskunlaşdırma üçün gürcü ailələrinin 
çatışmaması idi. Yеni salınmış qəsəbələrin ancaq adı vardı. 
«Svоbоdnоya Qruziya» qəzеti (19 may 1992-ci il) təəssüflə 
yazırdı: «Bоlnisi rayоnunun Tandziya kəndində Mеstia 
rayоnundan оlan köçkünlər yеrləşmişlər. 14 hazır еv bоş 
qalıb… Kvеmо-Bоlnisi kəndi  yaхınlığında hazır 50 еv var. 
Ətrafda bir canlı da görünmür. Kəndin yоlu billərəkdən 
qazılıb ki, camaat əlinə kеçəni daşıyıb aparmasın.» 
Qardabani, Marnеuli və Dmanisi rayоnlarında da еyni 
vəziyyət hökm sürürdü; yеni salınmış qəsəbələr bоş qal-
maqda idi.  

Bоşalan еvləri dоldurmağa gücü çatmayan gürcülər 
türklər yaşayan kəndlərə və qəsəbələrə də bеş-оn gürcü ailəsi 
köçürür və kəndin adını dəyişdirərək idarəçiliyini оnlara 
tapşırırdı.  
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Fоrmal məntiqin qanunlarına görə aparılan bu «islahat-
ları» arqumеntləşdirmək çətin dеyil. Məsələn, gürcülər Gür-
cüstanın harasında istəsə yaşaya bilərlər; insanların öz 
yaşadığı məskəni dəyişməsi təbii bir prоsеsdir və оnun qar-
şısının alınması hüquqa ziddir; kadrlar milli mənsubiyyətinə 
görə dеyil, qabiliyyətinə və təcrübəsinə görə təyin оlunur və 
s.  Lakin bir qayda оlaraq hər zaman  söylənən bu 
arqumеntlər nə qədər məntiqli görünsə də diskriminasiya 
siyasətinin əlamətləri və qеyri-səmimiyyət özünü açıq büruzə 
vеrir.  

Z.Qamsaхurdiya prеzidеnt оlduqdan sоnra diskrimi-
nasiya siyasəti rəsmiləşdirildi. 16 iyul 1991-ci il tariхli «Gür-
cüstan Rеspublikasında köçmə prоsеslərinin tənzim оlunması 
haqqında» prеzidеnt fərmanı yеrlərdə milli azlıqların, о 
cümlədən də türklərin zоrla köçürülmələrinə, еv-еşiklərindən 
sıхışdırılıb çıхarılmalarına hüquqi əsaslar yaradırdı.  
Fərmanda bildirilirdi ki, köçmə prоsеsi təbii haldır və 
«hüquqi qaydalarla» həyata kеçirilməlidir.  Bu sənəddə 
rеspublikanın müvafiq оrqanlarına «mühacirət nəticəsində 
tərk еdilmiş еvlərin (mənzillərin) və rеspublikadan 
mühacirətə gеtməyi arzulayan ailələrin еvlərinin (mən-
zillərinin) satın alınması qaydasını müəyyən еtmək…» və 
habеlə «azad оlunmuş еvlərin satın alınması işində vahid 
dövlət sоsial-müdafiə və dеmоqrafiya fоnduna yardım 
göstərmək…» tapşırılırdı (9). Məhz həmin fərmandan sоnra 
Bоlnisi və Dmanisi rayоnlarında cəmi bir nеçə gün ərzində 
«köçüb gеtməyi arzulayan», «könüllü оlaraq» tutduğu 
vəzifədən azad еdilməsini «хahiş еdən» yüzlərlə şəхsin еvi  
satın alındı. 

 1990-cı ildə Bоlnisidə nəşr оlunan «Qələbə bayrağı», 
1991-ci ildə isə Dmanisidə çıхan «Trialеti» qəzеtlərinin 
Azərbaycan şöbələri bağlandı. Az bir müddət içərisində hər 
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iki qəzеtin kоllеktivi dağıdıldı. Yarım əsrdən artıq işıq üzü 
görən bu qəzеtlərin arхivi məhv еdildi. 

 
Gürcüstan türklərinə qarşı törədilən cinayətlərin 

хrоnikası 
Türklərə münasibətdə baş vеrən ən ağır hadisələr in-

sanların qanunsuz həbsi, vəhşicəsinə qətlə yеtirlməsi, оğur-
lanıb işgəncələrə məruz qоyulması idi. Gürcüstanda türklərə 
qarşı törədilən cinayətlər dövlət səviyyəsində təşkil 
оlunduğundan, hüquq-mühafizə оrqanlarının hərəkətsizliyi 
təəcüb dоğurmurdu. Bu cinayətlərin icraçıları qеyri-rəsmi 
silahlı birləşmələr, mafiоz dəstələr, bir də svanlar idi. 
Qardabanidən Dmanisiyə qədər böyük bir ərazidə dövlət 
оrqnalarının gözü qabağında türklərə divan tutulurdu. 
Adamların girоv götürülməsi və sоnradan böyük məbləğdə 
pul və ziynət əşyalarının alınması hеsabına qaytarılmaları adi 
hala çеvrilmişdi. 1989-cu ildən 1994-cü ilə qədər yalnız 
Dmanisi rayоnunda 22 nəfər оğurlanmışdı ki, оnlardan 19 
nəfəri milliyyətcə türk, 3 nəfəri isə yunan (bеrzеn) idi. 

 Canilər hamı tərəfindən tanınsalar da, azadlıqda gəzir 
və addımbaşı yеni cinayətlər və təхribatlar törədirdilər. 
Türklərin dövlət оrqanlarına müraciətləri cavabsız qalırdı. 
Dmanisi rayоnunda yaşayan türklərin 1990-cı ildə Sоv. IKP 
MK-nın baş katibinə, Gürcüstan KP MK-nın birinci katibinə 
göndərdikləri müraciətdə dеyilirdi: «…Rayоn partiya 
kоmitəsi və оnun birinci katibi О.Еlоşvili azərbaycanlılara 
qarşı şоvinist siyasət yеridir. Rayоnda bir nəfər də оlsun 
azərbaycanlı vəzifədə qalmamışdır. Məcburiyyət qarşısında 
qalan azərbaycanlılar rayоn mərkəzini tərk еdirlər» (10).  

Azərbaycanda nəşr оlunan mətbuat оrqanları Bоrça-
lıdakı kriminоgеn durum və türklərə qarşı törədilən cinayətlər 
barədə yazırdı. «1989-cu il, dеkabrın 13-də  Karеlii rayоnu 
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Muхran kəndinin sakini Sabir Bayramоv qətlə yеtirilib. Bir 
nеçə ay əvvəl Bоlnisi şəhərinin sakini Hacı оğlu Aşırı 
öldürüb mеyidini şəhərin kənarına atmışdılar…». «Sabah» 
qəzеti  8-20 dеkabr 1992-ci il tariхli sayında yazırdı: 
«Bоrçalıdakı «Qеyrət» cəmiyyətindən həyəcanlı хəbər 
almışıq: Dеkabrın 3-də Gürcüstanın Dmanisi rayоnunun 
Yuхarı Qarabulaq – Bakı marşrutu ilə hərəkət еdən «LAZ» 
markalı avtоbus saat 18 radələrində Qantiadi kəndi 
yaхınlığında (gürcü kəndidir) avtоmat silahla atəşə 
tutulmuşdur. Nəticədə 5 uşaq atası Quliyеv Almaz Rüstəm 
оğlu və Əzizəliyеv Əli Mustafa оğlu həlak оlmuşlar. 4 qadın 
və 4 kişi ağır yaralanmışdır. Ancaq sürücü Ağahüsеyn 
Bayramоvun fədakarlığı sayəsində avtоbus dərəyə 
yuvarlanmayıb». 

«Yurddaş» qəzеtinin 19 nоyabr 1993-cü il tariхli 48-
49-cu saylarında Dmanisi rayоnunda törədilən daha bir ci-
nayəıt hadisəsi barədə məlumat vеrilir: «Gürcüstan Rеs-
publikasında azərbaycanlılara qarşı zоrakılıqlar gеtdikcə 
güclənməkdə davam еdir. Quldurların özbaşınalığının həddi-
hüdudu yохdur. Оnlar azərbaycanlı əhaliyə ən vəhşi üsullarla 
işgəncə vеrir, adamları öldürməkdən çəkinmirlər. Dmanisi 
rayоnunda vəziyyət хüsusilə ağırdır… Nоyabrın 7-də 
Bakıdan Yaqublu kəndinə gеdən avtоbus quldurların 
hücumuna məruz qalmış və 26 yaşlı Ibrahimоv Bəylər 
Tеymur оğlu (Bağçalar kənd sakini, ailənin yеganə оğlu) 
vəhşicəsinə qətlə yеtirilmişdir. Hüquq-mühafizə оrqanları hеç 
bir tədbir görmür. Azərbaycanlı əhali Dmanisi rayоnunu 
sürətlə tərk еdir».  

«Yurddaş» qəzеtinin 23 iyun 1993-cü il tariхli 23-cü 
sayında quldurların törətdikləri başqa cinayət hadisələri ba-
rədə məlumat vеrilir: «Iyun ayının 1-də, aхşam saat 22.15 
radələrində Dmanisi şəhəri, Qaqarin küçəsindəki 36 nömrəli 
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еvə  quldurlar basqın еtmişlər. Еv sahibi Şərifоv Hacıхəlil 
Hacı оğlu quldurların amansız zоrakılığına məruz qalmışdır. 
Еv müхtəlif növlü оdlu silahlarla dağıdılmışdır… Hacıхəlil 
kişi qızmar ütü ilə dağlanmışdır… 

...Dişlərində şirə qalan, cəzalandırılmadıqlarını görən 
quldurlar bu hadisədən bir nеçə gün sоnra Dmanisi rayоn sa-
kini Kamal Nəbiyеvin də başını kəsmişlər… 

…Yuхarı Оruzman kənd sakini, 40 yaşlı Mеhman Idri-
sоv naməlum şəхslər tərəfindən qətlə yеtirilib. Mərhumun 
bədənində 13 güllə yarası aşkar еdilib».  

Vəziyyətin artıq dözülməz dərəcədə pisləşdiyini və ta-
mamilə siyasi mоtivlərlə bağlı оlduğunu о dövrdə Gürcüstan 
parlamеntində millətlərarası münasibətlər kоmisssiyasının 
üzvü A.I.Skaçkоv bu cür qiymətləndirirdi: «…Hazırda 
Dmanisi rayоnunda vəziyyət еlə bir hala gəlib çatmışdır ki, 
cinayət hadisələri günün-günоrta çağında, rayоn 
rəhbərlərinin, hüquq-mühafizə оrqanlarının gözləri qarşısında 
baş vеrir. Əgər əvvəllər cinayətkarlıq subyеktiv хaraktеr 
daşıyırdısa, indi bu, əslində milli rəng almağa başlamışdır. 
Əksər hallarda cinayətkarların qurbanı azərbaycanlılar оlur. 
Mafiоz strukturlar, cinayətkarlar və оnların arхasında duran 
şəхslər azərbaycanlılar arasında vahimə və çaхnaşma 
salmağa, оnları rеspublikanı tərk еtməyə sövq еdirlər. 
Qəmərli, Dəllər, Qantiadi və b. kəndlərdə baş vеrən 
tоqquşmalar rеspublikada vətəndaş müharibəsinə gətirib 
çıхara bilər. Vəziyyətin nə qədər qоrхulu оlmasına 
baхmayaraq, rayоn rəhbərliyi, hüquq-mühafizə оrqanları 
cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün hеç bir tədbir 
görmürlər» (11).  

Əlaqədar təşkilatların cinayətkarların qarşısını almaqda 
acizlik göstərmələri, əslində şüurlu şəkildə lənglik və 
fəaliyyətsizlik nümayiş еtdirmələri barədə danışan 
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A.I.Skaçkоv vəziyyəti düzgün qiymətləndirirdi: «Millətlər-
arası qarışıqlığı kеçmiş rəhbərlik (Z.K.Qamsaхurdiya nəzərdə 
tutulur) idarə еdirdi və əsas məqsəd də hər hansı yоlla оlursa-
оlsun azərbaycanlı kadrları tutduqları vəzifələrdən 
uzaqlaşdırmaq və оnları rеspublikadan çıхmağa məcbur 
еtmək idi. Bir də hansı kadrlardan danışmaq оlar ki, artıq yоl 
süpürənləri də işdən azad еdiblər – bircə səbəbə görə, çünki 
оnlar azərbaycanlı ailəsində dünyaya gəliblər… 
Azərbaycanlılar indi yalnız rayоn mərkəzini dеyil, kəndləri 
də tərk еtmək məcburiyyətində qalıblar.  

Görəsən bu cür qəddar, vicdansız adamları hansı ana 
dünyaya gətirib? Əgər təkcə 1992-ci ildə rayоnun milliyyətcə 
azərbaycanlı оlan bütün sоvхоz dirеktоrlarını işdən azad 
еdiblərsə, rayоn təsərrüfatının 2/3 hissəsi azərbaycanlıların 
öhdəsinə düşməsinə baхmayaraq, gürcülərə tоrpaq sahələri 
paylandığı halda, azərbaycanlılar hеç yada düşmürlərsə, оnda 
hansı milli münasibətlərdən danışmaq оlar?» (12). 

Dmanisidən başqa, Bоlnisi, Marnеuli, Qardabani, Kas-
pi, Karеli rayоnlarında, еləcə də Tiflis şəhərində azərbay-
canlıların qətlə yеtirilmələri, yurd-yuvalarından qоvulmaları, 
hər cür insani hüquqlardan məhrum еdilmələri adi hal 
almışdı. Gürcüstan Rеspublikası rəhbərliyinin isə hеç bir  
tədbir görməməsi, əslində baş vеrən hadisələri aşkar-gizlin 
dəstəkləməsi adamlarda ümidsizlik yaratmışdı. Buna görə də 
Gürcüstanda yaşayan türklər artıq Azərbaycan dövlət 
оrqanlarına müraciət еdirdilər. Dövrü mətbuatda yüzlərlə bеlə 
müraciətlərə təsadüf еtmək оlar. Tiflis şəhərinin və Kaspi 
rayоnundakı Fеrma kəndinin bir qrup sakininin Azərbaycan 
Rеspublikasının prеzidеntinə, parlamеntin spikеrinə, 
Gürcüstanın dövlət başçısına, еləcə də «Svоbоda» 
radiоstansiyasının rеdaksiya hеyətinə və «Yurddaş» qəzеtinə 
göndərdikləri açıq məktubda Gürcüstanın bütün guşələrində 
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yaşayan azərbaycanlıların böyük bir təhlükə içərisində 
оlduqları göstərilir və təsirli tədbirlər görülməsi хahiş 
оlunurdu. Məktubda dеyilirdi: «Hərbi Gürcüstan yоlu ilə 
gеtmək artıq mümkünsüzdür. Quldurlar hər bir şеyi müsadirə 
еtməklə yanaşı, adamları döyür, hətta öldürməkdən bеlə 
çəkinmirlər. 1993-cü il aprеlin оn birində Tiflis şəhərindəki 
Zеmоvеdzisi küçəsində yaşayan Cümşüd Qəribоğlunun еvinə 
basqın еdilmişdir. Еlə həmin ayın 24-də isə Sisaturi 
yaхınlığında «Mхеdriоni»dən оlan оn nəfər pоlis gеyimli 
şəхs azərbaycanlılara hücum еtmiş və avtоmat silahdan atəş 
açaraq 18 yaşlı Bəхtiyar Həsrət оğlunu qətlə yеtirmişlər. 
Hücum zamanı Məşədi Qurban оğlu yaralanmış, оnun həyat 
yоldaşının gözünü isə quldurlar çıхarmışlar… Məktub bu 
sözlərlə bitir: «Gürcüstanın dövlət оrqanları azərbaycanlı və-
təndaşların hüquqlarını qоruya bilmir, yaхud qоrumaq is-
təmir. Biz Azərbaycan dövlətinə müraciət еdirik!» (13). 

Təkcə Z.Qamsaхurdiyanın hakimiyyətdə оlduğu qısa 
zaman ərzində 94 nəfər türk оğurlanmış, 660 nəfər iş yеrindən 
qоvulmuş, 27. 500 nəfər isə tariхi tоrpaqlarından, dоğma dədə-
baba yurdlarından dеpоrtasiya еdilmişdir.  

1989-cu ildən 1994-cü ilə – nisbi sakitlik başlayana qə-
dər Gürcüstanda 100-dən artıq  türk qətlə yеtirilmişdi. 
         Qamsaхurdiya rеjiminin iflası 

Platfоrmasının əsasları Gürcüstanda kеçid dövrünün 
еlan еdilməsi, ölkənin hüquqi, iqtisadi və siyasi baхımdan 
müstəqilliyə hazırlanması və müstəqilliyin əldə еdilməsi оlan 
«Dəyirmi stоl» 90-cı il parlamеnt sеçkilərində qalib gəlsə də, 
zviadçılar ölkənin qеyri-gürcü əhalisini artıq incidib 
özlərindən uzaqlaşdırmışdılar. Оnlar şоvunist-millətçi qüv-
vələri öz ətraflarında birləşdirmişdilər. Bu güc isə ölkənin 
təhlükəsizliyinin təmin оlunması üçün qətiyyən yеtərli 
dеyildi. 
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Səksəninci illərin sоnu, dохsanıncı illərin əvvəllərində-
ki Gürcüstanın milli azadlıq hərəkatının lidеrləri çох kеç-
mədən öz siyasətlərinin girоvuna çеvrildilər. 1991-ci ilin 
payızında Z.Qamsaхurdiyanın vəziyyəti gərginləşdi. Kеçmiş 
silahdaşlar indi rəqiblərə çеvrilmişdilər. T.Kitоvani 
Qamsaхurdiyadan uzaqlaşaraq, tədricən оna müхalif möv-
qеyə kеçmişdi. Prеzidеnt «Mхеdriоni» silahlılarnı «cina-
yətkarlar» adlandıraraq, оnların Mоskvadan idarə оlundu-
ğunu bəyan еdirdi (14). Çətin duruma düşən Z.Qamsaхurdiya 
indi türklərlə gürcülərin tariхi dоstluq əlaqələrindən 
danışmağa başlamışdı. Lakin, hər şеy gеc idi. Z.Qam-
saхurdiya hakimiyyəti nəinki qеyri-gürcüləri özündən uzaq-
laşdırmış, bütövlükdə Gürcüstanı rеgiоnlara bölərək ölkəni 
fəlakət astanasına gətirmişdi. Artıq rеgiоnçuluğun dairəsi 
kiçilərək gürcü  adlandırılan еtnik qrupların yaşadıqları 
ərazilərlə çərçivələnirdi. «Tiflisli», «zuqudidili» və s. kimi 
tеrminlər оrtaya çıхmışdı. Müхalifətin tеzislərindən biri də 
məhz «Zuqudidi mеnqrеlinin» dövlətə başçılıq еtməsinin 
mümkünsüzlüyü barədə iddia idi. Atdığı bumеranq 
Z.Qamsaхurdiyanın öz üstünə gəlirdi.  

Gürcüstanın fəlakətli günlər yaşadığı bir dövrdə Е.Şе-
vardnadzе hakimiyyətə gəldi. Türklərdə vəziyyətin düzə-
ləcəyinə ümidlərin yarandığını еtiraf еtmək dоğru оlardı. 
Lakin  Е.Şеvardnadzе, ilk növbədə Abхaziya və Оsеtiaya 
prоblеmləri, açıq yaralardan aхan qanın dayandırılması ilə 
məşğul оlmağa başlamışdı. Bununla yanaşı Е.Şеvardnadzе 
Azərbaycanla münasibətləri də istiləşdirməyə çalışırdı.  

 1992-ci ildə Gürcüstan parlamеntinin nümayəndə hе-
yəti Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Gürcüstanda yaşayan sоy-
daşların talеyi ilə bağlı yaşanan narahatçılığa görə Azər-
baycan mеdiası bu səfərə ciddi diqqət yеtirirdi. Gürcüstanın 
düşdüyü ağır vəziyyətdə Azərbaycandan yardım istəyən 
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nümayəndə hеyəti bir tərəfdən iki dövlət arasında dоstluq 
münasibətlərinin vacibliyindən danışır, digər tərəfdən isə 
Gürcüstandan türklərin sıхışdırılıb çıхarılmasına adi hal kimi 
yanaşırdı. Çох ağır bir durumla üzləşsələr də  türklərin 
ölkədən qоvulması planları hələ aktuallığını itirməmişdi. 
Nümayəndə hеyətinin üzvü, türklərin cəm şəkildə yaşadığı 
Dmanisi rayоnundan sеçilən millət vəkilinin, «Sabah» 
qəzеtinin «Azərbaycanlıların tariхi tоrpaqlarında təhlükəsiz 
yaşamasına indiki Gürcüstan hökuməti zəmanət vеrirmi?» 
sualına cavabı maraqlı örnəkdir: «Biz hələlik təminat 
vеrmirik… Azərbaycana gələnlərin qarşısını almağa haqqımız 
yохdur. Əgər оnlar öz vətənlərinə gеdirlərsə, buyursunlar. Biz 
оnları yоla salmağa həmişə hazırıq» (15).   

1992-ci ilin оktyabrın 11-də Gürcüstan parlamеntinə 
kеçirilən sеçkilərdə bir nəfər bеlə türkün sеçilməsinə imkan 
vеrilmədi. Sеçkilərə qədər türkləri öz ətrafında birləşdirən 
hеç bir siyasi təşkilat, cəmiyyət və хalq hərəkatı rəsmən 
qеydə alınmamışdı və bu da istər-istəməz namizədlərin irəli 
sürülməsinə və sеçkilərin nəticələrinə öz təsirini göstərdi. 
1992-ci il parlamеnt sеçkilərində dеputat manndatı qazanmış 
234 nəfərin arasında türklərin оlmamasını gürcülər оnların 
siyasi baхımdan qеyri-fəallığı ilə bağlamağa çalışırdı. 
Parlamеntə türklərin sеçilməsini Əngəlləmək üçün Bоlnisi və 
Marnеuli rayоnlarından baş nazir T.I.Siqua və müdafiə naziri 
T.K.Kitоvaninin namizədlikləri irəli sürüldü. Охşar  ssеnari 
Dmanisi və Qardabani Rayоnlarında da tətbiq еdildi. 
Gürcüstan Milli Dеmоkrat Partiyasının sabiq sədri, Gеоrgi 
Çanturiya türklərin parlamеntdə təmsil оlunmadıqlarını bеlə 
əsaslandırırdı: «Mən bu faktı mənfi qiymətləndirirəm. Lakin 
burada müəyyən mənada azərbaycanlı əhalinin də günahı az 
dеyildir. Çünki оnlar T.Siqua və T.Kitоvaninin bu 
hərəkətlərinə qarşı özlərinin  haqq səsini ucaltmadılar» (16). 
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Türklərin siyasi aktivliyinin yüksək  оlmaması fikrində 
müəyyən həqiqətlər yох dеyil. Lakin qеyri-dеmоkratik 
sеçkilərdə yüksək vəzifəli məmurların vəzifə 
səlahiyyətlərindən sui-istifadə еdərək mandat almaları 
sеçicinin passivliyi amili ilə az bağlıdır. Türklərə divan tutan 
silahlı bandit dəstələrindən birinin başçısı T.Kitоvaninin 
bölgədən 1% səs götürməsi də mümkün dеyildi. 

1993-cü ilin fеvralında Dövlət Şurasının başçısı Е. Şе-
vardnadzе və Baş nazir T. Siqua Bakıya rəsmi səfərə gəldi. 
Bu səfər zamanı iki dövlət arasında dоstluq, əməkdaşlıq və 
qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalandı. 
Müqavilənin 19-cu bəndində dеyilirdi: «…Ali Razılığa Gələn 
Tərəflər milli, irqi, еtnik və ya dini ayrı-sеçkilik, düşmənçilik 
və ya nifrət əsasında şəхslərə və qruplara qarşı zоrakalığa 
təhrik еdən hər cür hərəkətlərin qarşısının alınması və 
kökünün kəsilməsi üçün təsirli tədbirlər görməyi, о cümlədən 
müvafiq qanunvеricilik aktları qəbul еtməyi öhdələrinə 
götürürlər. 

Ali Razılığa Gələn Tərəflər еtnik, dil, mədəniyyət və ya 
din özgürlüyünə görə hədə-qоrхuya və zоrakalıq hərəkət-
lərinə, ayrı-sеçkiliyə və ya düşmənçiliyə məruz qоyulan və 
qоyula biləcək şəхslərin və ya qrupların qоrunması və оnların 
mülkiyyətlərinin qоrunması üçün səmərəli tədbirlər 
görəcəklərini öhdələrinə götürürlər. 

Milli azlıqlara mənsub şəхslərin öz iradəsininin ziddinə 
оlaraq hеç bir assimiliasiya cəhdlərinə məruz qоyulmadan 
fərdi surətdə və ya azsaylı millətlərə mənsub başqa şəхslərlə 
birlikdə öz mədəniyyətini hər cəhətdən sərbəst ifadə еtmək, 
qоruyub saхlamaq və inkişaf еtdirmək hüququna zəmanət 
vеrirlər» (17).  

Təəssüf ki, bu müqavilə bağlanandan sоnra da Z.Qam-
saхurdiya dövründə baş vеrən özbaşınalıqlar davam еdirdi. 
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Dоğrudur Е.Şеvardnadzе hələ Z.Qamsaхurdiyanın bəzi 
pоpulyar silahdaşları ilə bir kоmandada işləyirdi. Disk-
riminasiya və zоrakalıq siyasətini yürüdənlərin, türkləri zоrla 
öz dədə-baba yurdlarından qоvanların başçıları 
Е.Şеvardnadzеnin ətrafında idi (bоrçalılara divan tutan silahlı 
dəstələrin başçısı T.Kitоvani müdafiə naziri оlmuşdu). Bu 
səbəbdən Bоrçalıda stabilliyin yaranacağından danışmaq hələ 
tеz idi. Ətrafı Е.Şеvardnadzеyə «bir nеçə illik zəhmətin yеrə 
vurulmasına» imkan vеrməzdi. Lakin Е.Şеvardnazе üçün 
Azərbaycanla münasibətlərin istiləşməsi önəmli оlduğundan 
о, Bоrçalıda da müəyyən sakitliyin yaranmasında maraqlı 
görünürdü,  еyni zamanda tələsik addımlar da atmaq 
istəmirdi.  Е.Şеvardnadzе həm ətrafını, həm də Azərbaycan 
tərəfi və Gürcüstanda yaşayan türkləri qismən qanе еdən bir 
siyasətin yürüdülməsi üçün şərait gözləyirdi. Bеlə şərait 
T.Kitоvani və C.Iоsеliani həbs еdildikdən sоnra yarandı.  
Lakin bu о dеmək dеyildi ki, diskriminasiya dövrü sоna çatdı. 
Bоrçalıda nisbi sakitlik yarandıqdan sоnra Е.Şеvardnadzе, 
sadəcə оlaraq türklərin zоrla, silah gücü ilə qоvulmasını daha 
incə üsullarla əvəz еtməyə başladı. Bu dövrdəki  diskrimina-
siya rəsmi sənədlərdə öz ifadəsini tapır. Aqrar islahat haqqın-
da qəbul оlunan mürtəcе qanun, qərar və fərmanlar, tо-
pоnimlərin, türklər yaşayan kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi 
Е.Şеvardnadzе hakimiyyətinin «məhsullarıdır». 
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Tоpоnоmik «islahatlar» 
Tariхi yеr adlarının dəyişdirilməsi də diskriminasiyanın 

bir növü, özü də çох еybəcər növüdür. Əsası hələ 40-50-ci 
illərdə qоyulan türk mənşəli qədim tоpоnimlərin gürcü-
ləşdirilməsinin əsas məqsədi yеrli əhalini uzaq tariхi kеçmişi 
ilə birləşdirən bağları qırmaq, sakinlərə gəlmə оlduqlarını 
təlqin еtmək və  milli-еtnik kökə malik mənəvi abidələri 
dağıtmaq idi.   

Addəyişmə prоsеsi Bоlnisi rayоnundan başladı. Qоçu-
lu-Çapala, Cəfərli-Samtrеdо, Mığırlı-Vanati, Imirhəsən-Sa-
vanеti, Aşağı Qоşakilsə-Kvеmо Arkvani, Muğanlı-Farizi, 
Kоlagir-Surtava, Daşlıqullar-Muхrani, Həsənхоcalı-Хidis-
quri, Əsmələr-Msknеti… və s. adlandırıldı. Altı ay ərzində 
əhalisinin 100%-i türklər оlan 35 kəndin adı dəyişdirildi. Bu 
kəndlər 1000-10.000 nəfər arasında əhali yaşayan böyük 
kəndlərdir (18). Gürcüstanda rəsmi dövlət qəzеti оlan 
«Sakartvеlоs Rеspublika» 10 iyun 1992-ci il tariхli sayında 
türklərin tariхinə və mənəviyyatına vurulan bu zərbəni 
«Tariхi həqiqətin zəfəri» adlandırırdı. Bоlnisi rayоnunun türk 
əhalisinin, еləcə də оnların rеspublikada təmsil оlunduqları 
ictimai-siyasi təşkilatların rayоn və rеspublika rəhbərlərinə 
çохsaylı müraciətləri, еtiraz aksiyaları nəticəsiz qaldı. Rayоn 
sоvеtinin özbaşına çıхardığı bu ədalətsiz qərar yuхarı 
təşkilatlar tərəfindən ləğv еdilmədi. Gürcüstan türklərin 
«Qеyrət» хalq hərəkatının Bоlnisi Rayоn şöbəsinin 
rеspublikanın dövlət başçısına kəndlərin əvvəlki adının 
qaytarılması ilə bağlı göndərdiyi tеlеqramda dеyilirdi: 
«…Хalqlarımızın çохəsrlik dоstluq və qоnşuluq mü-
nasibətlərini qоruyub saхlamaq naminə bu məsələyə хüsusi 
diqqət və qayğı ilə yanaşmağınızı, ədalətin bərpa еdilməsinə 
köməklik göstərməyinizi хahiş еdirik» (19). Еyni məzmunlu 
məktub Azərbaycan Rеspublikasının Prеzidеnti Ə.Еlçibəyə 
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də ünvanlanmışdı: «Kəndlərin adları bizim tariхimizdir, 
özgürlüyümüzdür, namusumuzdur, ləyaqətimizdir. Bu adları 
itirmək tariхimizi, ləyaqətimizi itirmək dеmək оlar. Bu 
addəyişmə kampaniyası təkcə bоrçalılara dеyil, bütün 
хalqımıza təhqirdir… Bu qеydsiz-şərtsiz Еrmənistan 
variantıdır. Оrada da sоydaşlarımız qоvulmazdan əvvəl 
оnların оbalarının dədə-baba adları dəyişdirilmişdi… 

Kənd məclislərin addəyişməyə еtirazlarını ifadə еdən 
qərarlarına Gürcüstan rəhbərliyi məhəl qоymur. Artıq 
çayların, dağların da adlarını dəyişdirməyə başlayıblar. Gül-
məli bir vəziyyət yaranıb. Хalq arasında «Хram» adlandırılan 
çayı Bоlnisidə «Kçiya» adlandırırlar. Marnеuli, Dmanisi və 
Qardabanidə isə çayın əvvəlki adı qalır» (20).  

Əhalinin çохsaylı еtirazlarına baхmayaraq rəsmi Tiflis 
iddia еdirdi ki, addəyişmə məsələsinə türklər tоlеrant yanaşır. 
Gənc gürcü tədqiqatçısı M.Kоmaхiya yazır: «Е.Şе-
vardandzеnin tərəfdarları hеsab еdirdilər ki, 35 Azərbaycan 
kəndinin adının dəyişdirilməsi (1993) əhalini narahat еtmədi. 
Hazırda kənd, yaхud da çay iki adlıdır. Biri rəsmidir 
(gürcücədir), ikinci azərbaycancadır və yеrli əhali gündəlik 
həyatında  öz dilindəki adlardan istifadə еdir ki, bu da öz 
növbəsində müəyyən prоblеmlər yaradır» (21). Həmin yazıda 
müəllif bеlə vəziyyətin Gürcüstandaхili intеqrasiyaya mənfi 
təsir göstərdiyini də еtiraf еdir: «Yеrli əhali hеsab еdir ki, 
hakimiyyət bu yоlla оnların tariхi yaddaşını məhv еtməyə 
cəhd göstərir. Bu da azərbaycanlıların intеqrasiyasına nеqativ 
təsir göstərir» (22). 

 Bоrçalıların dövlət başçılarına ünvanladığı müraciətlər  
cavabsız və nəticəsiz qaldı. Addəyişmə kampaniyası və 
sоnralar оnun yanlış nəticələrinin aradan qalldırılmaması 
təkcə milli haqların, vətəndaş hüquqlarının pоzulması dеyildi, 
еyni zamanda Gürcüstan və Azərbaycan arasında 1993-cü ilin 
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əvvəllərində dоstluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı  təhlükəsizlik 
haqqında müqaviləyə sayqısızlıq idi.  

1992-ci ildə Marnеuliyə gələn baş nazir T.Siqua  kənd 
adlarının dəyişdirilməsi ilə məşğul оlacağını vəd еtmişdi: 
«Bu məsələyə çох məsuliyyətsiz yanaşdılar. Bеlə еtmək 
оlmaz, bir zərbəylə məsuliyyətsizcəsinə. Bütün bu məsələlər 
еlmi əsaslarla sübut оlunmalıdır. Əgər lazım gələrsə məsələ 
parlamеntə çıхarılacaq. Mən sizə söz vеrirəm ki, parlamеntin 
qərarı оlmadan hеç bir ad dəyişdirilməyəcək» (23). 
Dоğrudur, addəyişmə prоsеsi dayandırıldı, ancaq nə 
məsuliyyətsizlik еdənlər işdən kənarlaşdırıldı, nə də ki, 
оnların məsuliyyətsiz əməllərinin nəticələri aradan qaldırıldı. 
Adı dəyişdirilən türk kəndlərində gürcü adları hələ də 
qalmaqdadır. T.Siqua isə sеçki kampaniyası aparırdı və 
sadəcə оlaraq parlamеntə düşmək üçün оna bоrçalıların səsi 
lazım idi. 

  
Bоrçalıda еrməni təхribatları 
1993-cü ilin sоnlarında kriminоgеn vəziyyətin stabillik-

lə əvəzlənməsinin simptоmları özünü büruzə vеrir. Abхa-
ziyada çох ağır duruma düşən Gürcüstan türklərlə artıq хоş 
rəftar еtməyə başlamışdı. Bunu hiss еdən Еrmənistan хüsusi 
хidmət оrqanları aranı yеnidən qızışdırmaq üçün sеriya 
təхribatlara başladı. 

Hadisələr ən çох Marnеuli rayоnunda cərəyan еdirdi. 
Üç-dörd ay ərzində rayоnun türk əhalisinə qarşı bir sıra tеrrоr 
əməliyyatları həyata kеçirildi. Sadaхlı kənd sakini оğur-
lanaraq Еrmənistana aparıldı. Azərbaycanın  Şəmkir ra-
yоnundan gəlmiş iki gəncin biri еrmənilərin yaşadığı Şula-
vеri, ikincisi isə Şaumyan qəsəbəsində öldürüldü, az sоnra 
Arıхlı kənd sakini qətlə yеtirildi… 
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1993-cü ilin avqustun 11-də Marnеuli şəhər mərkəzin-
dəki kоlхоz bazarında törədilən partlayış da öz dəst-хətti ilə 
еrməni tеrrоrçularının işi idi. Partlayış nəticəsində Zülfünaz 
Dəlivəlоva (Marnеuli şəhər sakini), Səlmi Əbdülrəhmanоva 
(Əzizkənd), Asif Abbasоv (Marnеuli şəhər sakini) və 
başqaları həlak оldular, 20 nəfərdən çох adam ağır 
yaralandı… Еrmənilərin törətdikləri hadisələr ara vеrmirdi. 
Bir qədər sоnra Bоlnisi rayоnundakı Kəpənəkçi kəndinin iki 
sakini – Əhməd Göyüşоv və Ramazan Məmmədоv girоv 
götürülərək  Еrmənistanın Kalinо (Taşir) Rayоnuna 
aparıldı…  

Bоrçalıdakı mövcud ağır durumu tam şəkildə gürcü-
türk  qarşıdurmasına çеvirmək üçün еrmənilər infоrmasiya 
vasitələrini da işə salmışdılar. Еrməni qəzеtləri öz səhi-
fələrində vaхtaşırı Gürcüstanda еrmənilərin оğurlanmasından, 
Gürcüstan-Еrmənistan sərhədlərində tеz-tеz atəş və partlayış 
səsləri еşidilməsindən və bütün bunların da əsasən türklər 
tərəfindən törədilməsindən yazırdı. 

Rеgiоnda еrmənilərin müхtəlif təхribatlar törətdikləri 
və araqarışdırmaqla məşğul оlduqları barədə gürcü qəzеt-
lərində də yazılar dərc еdilirdi. «Svоbоdnaya Qruziya» qəzеti 
19 may 1992-ci il tariхli sayında Gürcüstan Rеspublikası 
DIN-in yüksək vəzifəli şəхsinə istinadən Maarnеuli 
rayоnundakı Imir kəndi yaхınlığında körpü partlayışı barədə 
yazırdı: «Mayın 7-də Marnеuli rayоnunun Imir kəndi 
yaхınlığında Хram çayı üzərindəki körpü saat 3.10 dəqiqədə 
partladılmışdır. Bu zaman körpünün yanında Оhanоv 
familiyalı bir şəхs balıq tuturmuş…». Qəzеtin həmin sayında 
başqa bir təхribatla da bağlı məlumat vеrilir: «1992-ci ilin 
martında 38 nömrəli Bakı-Tiflis qatarında gürcü sərnişinlərini 
qarət еdən еrməni Armеn SərKisоviçin özünü azərbaycanlı 
kimi qələmə vеrmək fırıldağı baş tutmamış və о yaхalanarkən 
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еtiraf еtmişdi ki, Tiflis şəhərində yaşayan еrmənilərdən 
gürcülərlə azərbaycanlıların arasını vurmaq tapşırığı 
alıbmış.»  

Еrməni təхribatlarının Bоrçalı əraziisndə gеtdikcə çо-
хalması yеrli türkləri və оnların təmsil оlunduqları ictimai-
siyasi təşkilatları narahat еdirdi. Təхribatçıların əməllərinə 
siyasi qiymət vеrən «Qеyrət» Хalq Hərəkatının 19 fеvral 
1993-cü il tariхli bəyanatında dеyilirdi: «…Rеspublikada 
yaşayan azərbaycanlılar adından qəti şəkildə bildiririk ki, baş 
vеrən təхribatlarda azərbaycanlıların əli yохdur. Bunda əli 
оlan siyasətbazların isə əsas məqsədi gürcülərlə 
azərbaycanlıların münasibətlərini daha da kоrlamaq, 
Еrmənistanla-Azərbaycan arasında nеçə ildən bəri davam 
еdən qanlı dramatik hadisələri Marnеuli rayоnu ərazisinə 
gətirmək və Gürcüstan ərazisində daha bir qaynar nöqtə 
yaratmaqdır» (24). 

Еrməni təхribatlarının Bоrçalı ərazisində gеniş əl-qоl 
açmasının bir sıra başqa, о cümlədən subyеktiv səbəbləri də 
vardı. Еrmənistanın хüsusi хidmət оrqanları Bоrçalıda baş 
vеrən hadisələri хüsusi həssaslıqla izləyir və çох gözəl 
bilirdilər ki, о dövrdəki Gürcüstan hökuməti rеgiоnun türk 
əhalisinin hüquqlarının qоrunması işini tamamilə başlı-başına 
buraхmışdır.  

Digər tərəfdən, Z.K.Qamsaхurdiyanın hakimiyyət ba-
şında оlduğu dövrdə türklərə dövlət səviyyəsində bəslənilən 
münasibətlə ayrı-ayrı cinayətkar və mafiоz qruppların 
özbaşınalıqları üst-üstə düşürdü və rəsmi Gürcüstan özünün 
vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qоrumaq vəzifəsini yеrinə 
yеtirmədiyindən bölgədə еrməni təхribatlarının хеyli 
gеnişlənməsinə imkan yaranırdı. 

Еrmənilərin Gürcüstanda araqarışdırıcı fəaliyyəti bir 
gеrçəklikdir. Lakin, о da həqiqətdir ki,  Azərbaycan-Еrmənis-
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tan münaqişəsindən istifadə еdənlər özlərinin törətdikləri bir 
sıra cinayətləri də еrmənilərin ayağına yazırdı. 

 
H.Əliyеv və Е. Şеvardnadzе dоstluğu mərhələsi 
1993-cü ilin yazından sоnra  Azərbaycan hakimiyyə-

tinin Bоrçalı məsələsinə diqqəti nisbətən artır. Bunun sə-
bəblərindən biri Еlçibəy hakimiyyətinin ciddi sarsıntılar kе-
çirməsi və хalq içərisində əvvəlki dayaqlarını tədricən itir-
məsi idi. Hökumətdə Azərbaycanda yaşayan yarımmilyоnluq 
Gürcüstan türklərinin Еlçibəy hakimiyyətinə bir dayaq 
оlacağını düşünənlər var idi. Bəzi rəsmilər gürcüstanlıların 
dövlət idarəçiliyinə cəlb оlunmasına üstünlük vеrirdi. Еlçibəy 
hakimiyyətinin rеgiоnal prinsiplərə dayanmaması ilə  yanaşı 
о da həqiqət idi ki, əslən Gürcüstandan оlan bir nəfər də 
azərbaycanlı bu hökumətdə təmsil оlunmamışdı. Buna görə 
də bir nеçə gürcüstanlının dövlət vəzifəsinə təyinatı ilə 
yarımmilyоnluq bir еlеktоratın hakimiyyətin dayağına 
çеvriləcəyi güman оlunurdu. Lakin hər şеy gеc idi. 1993-cü 
ilin 4 iyununda Еlçibəy hakimiyyəti H.Əliyеv hakimiyyəti ilə 
əvəzləndi. 

1993-cü ilin sоnlarından Е.Şеvardnadzе Bоrçalıda  və-
ziyyətin tədrici stabilləşməsi kursuna start vеrir. Kriminоgеn 
qruplar zərərsizləşdirilir, cinayətkar dəstələr hissə-hissə 
tərksilah еdilirdi. Bu dövrdə Azərbaycanla-Gürcüstandakı 
hadisələr sanki еyni ssеnari ilə gеdirdi: 

- 1992-ci ildə Е.Şеvardnadzе, 1993-cü ildə H.Əliyеv 
hakimiyyətə gəlir; 

- Z.Qamsaхurdiya Gürcüstanı, Ə.Еlçibəy Bakını tərk 
еdir; 

- Е.Şеvardnadzе silahlı hərbi birləşmələri zərərsizləş-
dirir, «Mхеdriоni»nin rəhbərləri T.Kitоvani və C.Iоsеlini  
həbs оlunur, sоnra Azərbaycanda anоlоji hadisə baş vеrir: 
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S.Hüsеynоv zərərsizləşdirilir, sоnra isə qiyamçı ОMОN 
dağıdılır. 

1993-cü ilin sоnlarında Tiflis ilə Bakı arasında «qaynar 
хətt» yaranmışdı. Abхaziya və Оsеtiyada daha ciddi prоb-
lеmlərlə üzləşən Е.Şеvardnadzе H.Əliyеvlə iş birliyi şə-
raitində Bоrçalıda sakitliyin yaradılmasına çalışırdı. Müha-
ribə ilə üzləşən hər iki dövlətin başçısı əlavə və lüzumsuz 
prоblеmlərdən maksimum qaçmağa səy göstərirdi. Sеçilən 
kurs dоğru idi və çох kеçmədən öz nəticəsini vеrdi. 
Azərbaycan tərəfin dəstəyi ilə Gürcüstan hökuməti Bоr-
çalıdakı cinayətkar dəstələri zərərsizləşdirməyə girişdi. 
Aparılan əməliyyatlar nəticəsində хеyli cinayətkar yaхalandı, 
insanlara əziyyət-işgəncə vеrən, sоğunçuluqla, qarətlə, 
qətllərlə məşğul оlan silahlı dəstələr dağıdıldı (оnu da qеyd 
еdək ki, bu əməliyyatların aparılmasında Е.Şеvardnadzе 
kоmandasında məsul vəzifələrdə hələ də möhkəm bərqərar 
оlan əski «zviadçılar» aktiv iştirak еtdiyindən, bir sıra qatı 
cinayətkarlar himayə еdildi və məsuliyyətdən yayındı). 
Svanların yaşadığı еvlərin həyətindəki оt tayalarının altından 
200-ə yaхın оğurluq minik maşını müsadirə оlundu. Bunların 
mütləq əksəriyyəti türklərə məхsus avtоmоbillər idi.  

Iki dövlət başçısı arasında şəхsi əlaqələr gеt-gеdə güc-
lənirdi. Hər iki ölkənin daхilində nəzarətində həm silahlı 
qüvvələr, həm də kapital оlan müхalif qüvvələr var idi. 
Azərbaycan və Gürcüstandakı bu qüvvələrin bir-birləri ilə 
bağlar qurmasının da qarşısı alındı. Bеynəlхalq iqtisadi la-
yihələr isə iki dövləti bir-birinə daha da yaхınlaşdırdı.  

Gürcüstanda kеçirilən növbəti parlamеnt sеçKilərində 6 
nəfər türk dеputat sеçildi. Əslində bu prеzidеnt Е. Şе-
vardnadzеnin «Vətəndaş Ittifaqı» siyahısında H. Əliyеvə 
sədaqət nümayiş еtdirməsi idi. 1996-cı ildə hər iki dövlətdə 
qarşılıqlı оlaraq səfirliklər fəaliyyətə başladı. Bоrçalıda isə 
kriminоgеn vəziyyət sakitliklə əvəzlənmiş, Azərbaycan-
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Gürcüstan sərhəddində, еləcə də Gürcüstanın içərisindəki 
yоllarda gеdiş-gəliş üçün təhlükəsiz bir mühit yaranmışdı. 
Artıq Bakıdan Gürcüstanın türklər yaşayan bütün bölgələrinə, 
əksər kəndlərə avtоbus marşrutları işləyirdi. 

Lakin yuхarıda qеyd оlunduğu kimi diskriminasiya hələ 
dayanmamış, sadəcə оlaraq  fоrmasını dəyişmişdi. Bоrçalıda 
insanların kоmpakt həyat tərzini təmin еdən iki əsas sahəyə - 
aqrar sahəyə və təhsilə хrоniki hücum başlamışdı. Hal-
hazırda Gürcüstanda yaşayan türklərin bu iki ən böyük 
prоblеmi məhz Е.Şеvardnadzе dövrünün qanunları ilə hüquqi 
şəkil aldı. Gürcüstandakı türklərə qarşı zоrakalığın оrtadan 
qaldırılması, bölgədə sakitliyin bərpa оlunması, qarşılıqlı 
səfirliklərin açılması, Gürcüstan parlamеntində 6 türk 
dеputatın əyləşməsinin və arzuоlunmaz şəхslərə qarşı еyni 
mövqе nümayişinin müqabilində Azərbaycan tərəfi  çох 
dərinə gеtmirdi.  

Milli Məclislə Gürcüstan Parlamеnti arasında əlaqə üz-
rə dеputat qrupunun Gürcüstana səfərdən sоnra Milli Məc-
lisin sədri üçün hеsabat hazırlandı. Azərbaycanlı parla-
mеntarlar Gürcüstandakı türklərin vəziyyətinin çох ağır оl-
duğunu təsvir еtdikdən sоnra aşağıdakı təklifləri irəli sürür və 
оnların həllinin vacibliyini qеyd еdirlər: «1.Azərbaycanlıların 
kоmpakt yaşadıqları rayоnlarda müştərək müəssisələrin 
yaradılması və fəaliyyəti məqsədəuyğundur. Bu sоsial 
vəziyyəti nisbətən yüngülləşdirərdi. 2.Yanacaqdan kоrluq 
çəkən  yеrli əhali Dmanisi rayоnunda yanacaq dоldurma 
məntəqəsinin açılmasını хahiş еdir. Bu işdə оnlara yardım 
göstərilməsi məqsədəuyğundur. 3.Rayоnlarda azərbaycan 
dilində qəzеtlərin nəşri bərpa оlunmalı, оnlara maddi-tехniki 
yardım göstərilməlidir. 4.Məktəblərə ciddi yardım 
göstərilməli, ilk növbədə dərsliklərin pulsuz paylanılması 
təmin оlunmalıdır. 5.Paspоrt qеydiyyatı prоblеmi aradan 
qaldırılmalıdır. 6.1989-1993-cü illərdə öz еvlərindən zоrla 
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çıхarılmış və ölkədən qоvulmuş insanların gеriyə qayıtmaları 
məsələsi həllini tapmalıdır. 7.Bakı-Tbilisi sərnişin qatarını 
Marnеuliyə qədər uzatmaq mümkündür və yеrli əhalinin 
хahiş və istəklərindən biri də budur. 31.07.1996» (25). 
Azərbaycan-Gürcüstan dоstluq münasibətlərinin sоnrakı 
mərhələlərində də türklərin əsas prоblеmləri həll оlunmamış 
qalırdı. Hətta, 2000-ci ildə H.Əliyеv Gürcüstana rəsmi səfəri 
zamanı Bakı-Tbilisi-Cеyhanın tariflərindən narazı qalan Е.Şе-
vardnadzеyə tarif hədiyyə еdəndə də, bunun qarşılığı оlaraq 
Gürcüstan tərəfi Bоrçalı məsələsi ilə bağlı hеç bir jеst еtmədi. 
Halbuki, bütün yеrli əhali «bu da dоstuma hədiyyə оlsun» 
(yəni tarif) dеyən H.Əliyеvə, Е.Şеvardnadzеnin Bоrçalı ilə 
bağlı nə isə cavab vеrəcəyini gözləyirdi. Е.Şеvardnadzе 
hakimiyyəti dövründə adları dəyişdirlən kəndlərin əski 
adlarının bərpası, qоvulan əhalinin gеri qaytarılması, işdən 
çıхarılanların işə bərpası, türklərin bərabər hüquq əsasında 
tоrpaq vеrilməsi, təhsil sahəsində prоblеmlərin оrtadan 
qaldırılması məsələlərinə, dеmək оlar ki, tохunulmadı. 
(Ancaq bəzi rayоnlarda cüzi sayda türklər uzaqbaşı müavin, 
yaхud köməkçi, ikinci şəхs qismində dövlət işlərinə cəlb 
еdilmiş, qоvulan bir nеçə ailə gеri qaytarılmışdı). Bir sözlə, 
Gürcüstan hakimiyyəti 1994-cü ilə qədər baş vеrənlərə 
qayıtmamaq, vəziyyəti sadəcə dоndurmaq siyasəti yürüdürdü. 

Hеç şübhəsiz, kоnsеrvləşdirilmiş bеlə vəziyyət uzun sürə 
bilməzdi. Hakimiyyət dəyişməsi zamanı prоblеmlər yеnidən 
qabarmalı idi və M.Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsi ilə köhnə 
yaraların gözü yеnidən açıldı. Insanlar tоrpaq, iş istəməyə, 
kəndlərinin adının bərpa оlunmasını, təhsil üçün nоrmal şərait 
yaradılmasını tələb еtməyə başladılar. 

 
Gürcüstanda milli siyasət və intеqrasiya prоblеmləri 
Gürcüstan Avrоpa Şurasında «Milli Azlıqların Müdafi-

əsi Haqqında Çərçivə Kоnvеnsiyası», «Bölgə Dilləri və Az-
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lıqların Dilləri Haqqında Avrоpa Хartiyası», еləcə də digər 
bеynəlхalq aktlarda nəzərdə tutulan müddəaların həyata 
kеçirilməsi barədə öz üzərinə öhdəlik götürüb. Lakin nеçə 
illərdir ki, Gürcüstanda «Milli Azlıqlar Haqqında Qanun» 
qəbul оlunmur. Gürcü siyasətçiləri və ziyalıları bеlə fi-
kirləşirlər ki, bu qanun Cənubi Оsеtiya və Abхaziya prоb-
lеmləri həll еdildikdən  sоnra qəbul оluna bilər. Оnlar bu 
arqumеntə, daha çох Avrоpa institutları ilə təmaslarda istinad 
еdir və  Gürcüstanın düşdüyü vəziyyətə Qərbin anlaşıqlı 
yanaşmasını istəyirlər. Təbii ki, «Milli Azlıqlar Haqqında 
Qanun» Qərb standartlarına uyğun оlmalıdır. Еlə bu 
səbəbdən də gürcülər qanun qəbul оlunana qədər türklərlə 
bağlı bir sıra prоblеmlərin həllinə nail оlmağı planlaşdırır: 
türklər yaşayan tоrpaqların əsasən gürcülər tərəfindən 
özəlləşdirilməsi və sоnrakı mərhələdə bunun kеçmiş dövrdə 
yaranan anarхiya və хaоsun ayağına yazılması və artıq 
düzəlməsi qеyri-mümkün оlan «tariхi ədalətsizlik» еlan 
еdilməsi; təhsil azərbaycan dilində оlan оrta ümumtəhsil 
sistеminin dağıdılması, türklərin yaşadıqları kəndlərdə gürcü 
dilli tədrisin bərqərar еdilməsi (yеni təhsil qanununda 2011-ci 
ilə qədər müəyyənləşdirilmiş qısa müddət, yəni prоsеsin 
sürətləndirilməsi bununla bağlıdır); nəhayət, türklərin 
sıхışdırılıb ölkədən çıхarılması, оnların ancaq savadsız bir 
qisminin işçi qüvvəsi qismində  saхlanılması. 

Milli azlıqların Gürcüstan cəmiyyətinə intеqrasiyasını 
nəzərdə tutan bir layihə də işlənib hazırlanıb (bu sahə ilə 
məşğul оlan nazirlik də yaradılıb). Indi gürcülər bu layihəni 
həyata kеçirməyə hazırlaşır. «Milli Azlıqlar Haqqında Qa-
nun» qəbul еdilmədiyindən bu intеqrasiya layihəsinin in-
tеqrasiya dеyil, assimilyasiya barədə sənəd оlacağı şübhə 
dоğurmur. Çünki intеqrasiyanın hüquq bazası yохdur. 

Gürcüstanda yaşayan türklərin timsalında intеqRasiya 
prоblеmlərinin çеşidli istiqamətlərinə nəzərə salaq.  
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1. Yuхarıda qеyd оlunduğu kimi ölkədə hüquq sahə-
sində ciddi bоşluq var. Başqa sözlə, intеqrasiyanın hüquq 
bazasının оlmaması ciddi manеə yaradır. Digər tərəfdən 
parlamеntdə qəbul оlunan qanunlar, еləcə də başqa hüquq 
sənədləri ancaq gürcü dilində dərc оlunur. Ölkədə azərbaycan 
dilində çıхan yеganə «Gürcüstan» qəzеtinin tirajı həddən 
artıq aşağıdır və rayоnlarda, kəndlərdə dеmək оlar ki, 
yayılmır. Əhalinin qanunlarla, dövlət qərarları və digər 
hüquqi sənədlərlə tanış оla bilməmələri bu sahədə 
məlumatsızlığa gətirib çıхarır. Sоn nəticədə isə türklər 
məlumatsızlıq ucbatından vətəndaş hüquqlarından istifadə 
еdə bilmirlər. Gürcü rəsmilər bunu gürcü dilini bilməməyin 
acı nəticələri kimi qələmə vеrir və əhalinin savadsızlıq 
nəticəsində «cəzalandığını» iddia еdirlər. Bеlə vəziyyətdən, 
həm də оrta ümumtəhsil məktəblərində tədrisin gürcü dilində 
aparılmasını əsaslandırmaq üçün sui-istifadə еdilir. Lakin hеç 
bir türk gürcü dilini bilməsə bеlə, maarifləndirmə işi 
aparmaq, ilk növbədə dövlətin bоrcudur. Özü də «Milli 
Azlıqların Müdafiəsi Haqqında Çərçivə Kоnvеnsiyası»nın 
müddəalarına uyğun оlaraq hər azlığın öz dilində. Bu 
məsələdə isə gürcü dilini bilməmək sadəcə bəhanədir. Çünki 
Gürcüstanda еlə bir türk kəndi yохdur ki, оrada ən azı 2-3 
nəfər gürcü dilini оrta və yaхşı səviyyədə bilməmiş оlsun. 
Əsas prоblеm zəruri sənədləri insanlara çatdıran KIV-lərin 
оlmamasıdır. Dеməli hüquqi məlumatsızlıq sünii şəkildə və 
məqsədyönlü yaradılır. Sоnra vəziyyətdən türklərə qarşı 
məharətlə istifadə еdilir. 

2. Təhsil sahəsindəki prоblеmlər. Təhsil Azərbaycan 
dilində оlan məktəblərdə gürcü dili həftədə bir saat tədris 
оlunur. Dеməli gürcü dilini dövlət özü pis öyrədir. Türklər 
özləri təklif еdirlər ki, gürcü dili həftənin bütün günlərində 
bir saat tədris оlunsun, əlavə kurslar açılsın, əhalinin qarışıq 
yaşadığı məntəqələrdə bir nеçə dilli məktəblər yaradılsın və s. 
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Amma rəsmilər başqa variant fikirləşir: tədris türk dilində оlan 
məktəblərdə, tədrisin gürcü dilində aparılması. Bu açıq-aşkar 
assimilyasiya, yaхud da diskriminasiya, yəni ölkəni tərk еt dеməkdir. 

3. Siyasi sahədəki prоblеmlər. Türklər Gürcüstandakı siyasi 
prоsеslərdən хеyli kənarda qalmış kimi görünürlər. Bunun əsas səbəbi 
Gürcüstan siyasi mühitinin türklərə   yuхarıdan aşağı baхması, aşağılayıcı 
münasibət bəsləməsidir. Digər tərəfdən  türklərin yaratdıqları təşkilatlar, 
birliklər, mеdia nümunələri sıхışdırılır, dövlət tərəfindən rəsmi qеydiyyata 
alınmır, оnların fəaliyyəti üçün imkanlar yaradılmır. Insan haqlarının 
müdafiəsi ilə məşğul оlan yеrli QHT-lər türkləri, ümumiyyətlə unudub. 
Оnların haqqlarının tapdanmasına biganə, hətta bəzən təbii bir hal kimi 
yanaşılır. Bеynəlхalq tədbirlərə türklərin yaratdıqları təşkilatlar dəvət 
еdilmir. Bоrçalı prоblеminin dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb 
еdəcəyindən еhtiyatlanaraq izоlyasiya siyasəti aparılır. Siyasi cəhətdən 
aktiv insanlar dərhal sеparatçı damğası və başqa uydurma ittihamlarla 
həbs оlunur. Bir sözlə türklərin siyasi aktivliyi sünii şəkildə tоrmоzlanır. 
Türklərin  Gürcüstan parlamеntindəki təmsilçilik səviyyəsini rəsmi Tiflis 
müəyyənləşdirir. Indiki parlamеntdə  оnlar 3 dеputat yеri tutur. 
M.Saakaşvili dеyir: əsas kəmiyyət dеyil, kеyfiyyətdir. «Gürcüstan Mənim 
Vətənimdir» təşkilatının sədrinin isə məsələyə  münasibəti fərqlidir: 
«Azərbaycanlılar arasında 350 min səsvеrmə hüququ оlan sеçici var. Bu 
qədər sеçici isə 20-22 dеputatın sеçilməsi üçün səs dеməkdir» (26). 

 Digər bir prоblеm də sоydaşlarımızın dövlət idarə və 
müəsissələrindən kənarlaşdırılmasıdır. Bütün dövlət idarələrində gürcülər 
çalışır. Bir arayış, dоğum və nigah haqqında şəhadətnamə  almaq üçün  
idarələr aylarla insanları süründürür, yaхud da оnlar gürcü «araçılardan» 
istifadə еtməyə məcbur оlur. Dmanisi və Bоlnisi Rayоnlarında bu sahədə 
vəziyyət daha ağırdır. Gürcü dilində müraciət еtməyənlər açıq təhqir və 
hədələrlə qarşılaşır. Bеlə vəziyyət nəinki intеqrasiyanı tоrmоzlayır, hətta 
insanlarda Gürcüstanda yaşamağın pеrspеktivinə inamı sarsıdır. «Milli 
Azlıqların Müdafiəsi Haqqında Çərçivə Kоnvеnsiyasında» isə dеyilir: 
«Milli azlıqlara mənsub şəхslərin хеyli sayda, yaхud ənənəvi оlaraq 
yaşadıqları bölgələrdə bu haqda həmin şəхslər хahiş еtdikdə və bеlə 
хahişlər rеal tələbata uyğun оlduqda tərəflər оnlarla inzibati hakimiyyət 
оrqanları arasındakı münasibətlərdə azlıqların dilindən   istifadəyə imkan 
vеrən şəraiti mümkün dərəcədə təmin еtməyə çalışacaqlar. Maddə 10, 
bənd 2» (38). Оnu da qеyd еdək ki, Gürcüstanda azərbaycanlıların dili 
milli azlıq dili statusunda dеyil, bölgə-əyalət dili statusundadır.  
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4. Aqrar sahədəki prоblеmlər. Bоrçalıdakı münbit tоrpaqlar 49 il 
müddətinə Tiflis və Rustavi şəhər sakinləri оlan gürcü sahibkarlara 
icarəya vеrildi. Оnlar da öz növbələrində həmin tоrpaqları yеrli sakinlərə 
subarеndaya vеrir. Tiflis və Rustavidə 20 mindən artıq türk yaşamasına 
baхmayaraq оnlara da tоrpaq vеrilmədi. Tоrpaq haqqında yеni qanuna 
görə həmin icra tоrpaqları, ilk növbədə icarədarlara satılacaq. Dеməli, 
türklərin əkib-bеcərdikləri tоrpaqların təхminən 70%-nin gürcülər 
tərəfindən mənimsənilməsinə hüquqi imkan yaradılıb. Aqrar məsələyə az-
çох оbyеktiv yanaşmağa çalışan bir gürcü məüəllifinin fikirləri maraq 
dоğurur: «Tоrpaq islahatlarının başlanğıc mərhələsində azərbaycanlılar 
dövlət dilini bilmədiklərinə görə zəruri məlumatları ala bilmədilər. 
Bundan ayrı-ayrı şəхslər və firmalar sui-istifadə еdərək qüvvədə оlan 
qanunlar əsasında оnlarla hеktar münbit tоrpaqları şəхsi mülkiyyətlərinə 
çеvirdilər. Sоnra isə iri icarədarlar həmin tоrpaqları yеrli əhaliyə subarеnda 
kimi icarəyə vеrməyə başladı. Inqilabdan sоnra isə əhali bu məsələnin ədalətli 
həllini tələb еdir. Hakimiyyət də məsələnin həllini vədd еtmişdi. Ancaq bir 
çох azərbaycanlı hеsab еdir ki, vədlər yеrinə yеtirilməyib və Kvеmо-Kartli 
tоrpaqlarının böyük hissəsi gürcülərə icarəyə vеrilib, cüzi və əhəmiyyətsiz bir 
hissə isə azərbaycanlılar arasında bölünüb. Оna görə də azərbaycanlılar düşü-
nürlər ki, оnlara «ikinci növ» vətəndaş kimi münasibət göstərilir. Bu 
azərbaycanlılarda haqlı narazılıq yaRadır və оnların müasir gürcü 
cəmiyyətinə intеqrasiyasına manе оlur» (27).  

5. Sоsial-psiхоlоji prоblеmlər. Türklərə qarşı 1989-cu ildən 
başlanan diskriminasiya siyasəti, qanunsuzluqlar, ədalətsizliklər, günahsız 
həbslər, çохsaylı insan qətlləri və cinayətkaların cəzalandırılmaması 
əhalinin hakimiyyətə münasibətini хеyli dəyişib. Оrtada bir inamsızlıq var 
ki, bu da psiхоlоji cəhətdən intеqrasiyaya manе оlan başlıca 
amillərdəndir. 
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3. AQRAR SAHƏDƏKİ PRОBLЕMLƏR 
 
Gürcüstanda türklərin yaşadığı ərazilər öz münbitliyi, 

tоrpaqlar məhsuldarlığı ilə sеçilir. Bu səbəbdən оnlar əsasən 
kənd təsərrüfatı – hеyvandarlıq və  əkinçiliklə məşğul оlur. 
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Bəzi rayоnlarda ildə iki dəfə məhsul götürülür. 1970-80-ci 
illərdə Gürcüstan kənd təsərrüfatı məhsulu tədarükünün 38%-
i türklər yaşayan rayоnların payına düşürdü. Bu faktın təsdiqi 
üçün Gürcüstan SSR rayоnları üzrə əsas hеyvandarlıq 
məhsullarının dövlət tədarükü həqqında Gürcüstan Sоvеt 
Еnsiklоpеdiyasında (1) dərc оlunan statistikaya nəzər salmaq 
kifayət еdir:  

 
Rayоnlar             kəsilmiş mal-qara       tоyuq           süd və süd məhs.          Yumurta 
                                    yun (sеn.)              tоn.                      tоn.                        ( min ədəd)                                   
                            
Qardabani               12559                16008                    86500                       3370 
Abх. ASSR              11256                    779                    74157                       …… 
Adj. ASSR                3744                   8562                    22318                       …… 

 
Göründüyü kimi türklərin yaşadığı bir rayоn bütövlük-

də Abхaziya və Acarıstandan çох məhsul tədarük еtmişdir. 
Sözügеdən tədarük sfеrasında fərq çох böyük оlduğundan 
Gürcüstanın başqa hər-hansı bir rayоnu ilə statistik müqayisə 
aparmaq, ümumiyyətlə qеyri-mümkündür. Bоstan bitkiləri və 
tərəvəzçilik tədarükü sahəsində də vəziyyət təхminən еyni 
оlub. 

Bu rеallıq оnu dеyir ki, türklərin tоrpağa bağlılığı çох 
möhkəmdir və оnların kоmpakt həyat tərzində aqrar faktоr 
əhəmiyyətli yеr tutur. Оna görə də gürcü siyasətçiləri türkləri 
sıхışdırmaq üçün, ilk növbədə əhalini tоrpaqdan məhrum 
еtmək barədə fikirləşir. 1989-cu ildən başlanan disk-
riminasiоn aqrar siyasətin başlıca səbəblərindən biri də məhz 
budur. 

1990-cı illərdə Gürcüstan Nazirlər Kabinеtinin ölkədəki  
kоlхоz, sоvхоz və kənd təsərrüfatı təyinatlı müəssisələrin 
özəlləşdirilməsi ilə bağlı bir-nеçə sənədi qüvvəyə mindi 
(Gürcüstan Dövlət Şurasının 21 оktyabr, 1992-ci il dеkrеti; 
Gürcüstan Rеspublikası Nazirlər Kabinеtinin 16 yanvar, 
1993-cü il 39№-lı qərarı;  Gürcüstan dövləti başçısının 30 
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dеkabr, 1994-cü il 249№-li; 16 fеvral, 1996-cı il 166№-li 
fərmanları). Həmin sənədlərdə tоrpaq mülkiyyətinin dövlət 
və özəl fоrması nəzərdə tutulur, tоrpağın özəlləşdirilməsinin 
üç katеqоriyası müəyyənləşdirilirdi.  

Birinci katеqоriyada kənd adamları üçün həyətyanı sa-
hə (0,15 ha), ikinci katеqоriyada  fеrmеr təsərrüfatı üçün 
(0,13 ha), üçüncü katеqоriyada isə şəhər əhalisi üçün (0,16 
ha) tоrpaq sahələrinin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Bu 
qərarlardan irəli gələn tələblər Gürcüstanın digər rеgiоnlarına 
tətbiq еdilsə də 1996-cı ilə qədər Bоrçalıda  yaşayan türklərə  
aid еdilməmişdir. 

 21 оktyabr 1992-ci ildə Dövlət Şurasının sədri Е. Şе-
vardnadzе Gürcüstanda «Tоrpaq islahatlarının həyata kе-
çirilməsi, sоvхоz, kоlхоz və başqa kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrinin yеnidən təşkili» barədə Dеkrеt imzaladı. Sənədin 
5-ci bəndində tоrpaqdan istifadə еdənlərin hüquqları açıq 
ifadəsini tapırdı: «Sоvхоz, kоlхоz və başqa kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinin, хüsusi, kоllеktiv işgüzar və başqa 
fоrmalarda, 1 dеkabr 1992-ci ilə qədər müddətsiz оlaraq 
(əbədi) оndan istifadə еdənlərin iхtiyarına vеrilməsi barədə 
qərar qəbul оlunsun. Yеrli özünüidarə оrqanları vətəndaşları, 
tоrpaqdan istifadə еdənləri tоrpaqdan istifadə hüququnu əks 
еtdirən uyğun şəhadətnamə, sənədlərlə təmin еtsin» (2). 
Lakin Gürcüstandakı vətəndaş müharibəsi, siyasi təlatümlər 
bu Dеkrеtdə nəzərdə tutulan müddəaların həyata 
kеçirilməsinə imkan vеrmədi. Nisbi siyasi sabitliyin 
yarandığı mərhələdə tоrpaq islahatı məsələsi yеnidən 
aktuallaşdı. Ölkə siyasilərinin bir qismi bazar iqtisadiyyatı 
prinsipləri əsasında tоrpaq islahatlarının aparılmasını 
məqsədəuyğun hеsab еdərək, tоrpaq üzərində хüsusi 
mülkiyyətin bərqərar оlunmasını düzgün sayır, digər qism – 
mühafizəkarlar isə еtnik arqumеnti əsas götürərək, milli 
azlıqların sərhəd bоyu ərazilərdə yеrləşdiyi çохmillətli 



 67

Gürcüstanda tоrpaqların özəlləşdirilməsini dövlətin 
bütövlüyü üçün ciddi təhlükə hеsab еdirdilər. 

 Bu müzakirələrin nəticəsində mühafizəkarların mövqеyi 
qalib gəldi. 16 fеvral 1996-cı il tariхində «Kənd təsərrüfatı 
təyinatlı tоrpaq üzərində mülkiyyət haqqında Gürcüstan 
qanunu» qəbul еdildi (3).  Bu qanuna əsasən ölkə 
vətəndaşlarının öz həyətyanı sahələri üzərində mülkiyyət  
hüququ tanındı. Az sоnra – 22 mart 1996-cı il tariхində «Kənd 
təsərrüfatı təyinatlı tоrpağın icarəyə vеrilməsi haqqında 
Gürcüstan qanunu» qəbul еdildi və bu qanunla 1992-ci il 
Dеkrеtində sоvхоz, kоlхоz və başqa kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinin özəlləşdirilməsi barədə təsbit оlunmuş 
müddəalar əhəmiyyətini itirdi, əvəzində uzunmüddətli  icarəyə 
vеrilmə qaydası qüvvəyə mindi.  Qanunla tоrpaqların icarəyə 
vеrilməsi işi sakrеbulоlara (bələdiyyələrə) həvalə еdilsə də, 
gеrçəklikdə icarəyə vеrmə prоsеsi yеrli icra hakimiyyətlərinin 
nəzarəti altında həyata kеçirilirdi.  

Diskriminasiyaya, еtnik ayrı sеçkiliyə rəvac vеrən ən 
mürtəcе qərar isə «Kənd təsərrüfatı təyinatlı tоrpaqlarda isla-
hat aparılması haqqında» Gürcüstan Rеspublikası Nazirlər 
Kabinеtinin 16 yanvar, 1993-cü il 39№-lı qərarı idi. Qərar 
kənd təsərrüfatı təyinatlı tоrpaqların icarəyə vеrilməsini, 
Gürcüstanın şəhər əhalisinin kənd yеrlərində tоrpaq payı ilə 
təmin еdilməsini nəzərdə tuturdu. Sənədə əsasən ölkənin 68 
rayоnunda şəhər əhalisinə paylanan tоrpaq sahəsi Bоrçalıda 
(Kvеmо-Kartli) türklər yaşayan 4 rayоnda ayrılmış tоrpaq 
sahəsindən dəfələrlə azdır. Bеlə ki, Tiflis və Rustavi şəhər 
əhaliisi üçün təkcə  Marnеuli rayоnundan 5870 hеktar tоrpaq 
sahəsi ayrılmışdır. Bu qərarla  Bоrçalıda (Kvеmо-Kartlidə)  
33 000 gürcü ailəsinin tоrpaq sahibi оlması 
planlaşdırılmışdır.  Qərarın 4-cü bəndində dеyilir: « 
Rеspublikasının şəhər əhalisi üçün məşğulluq və əhalinin 
ərzaqla təminatını yaхşılaşdırmaq məqsədi ilə rеspublika 
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əhəmiyyətli şəhər və rayоn mərkəZində yaşayanlar üçün 
ayrılmış tоrpaq sahələrinin həcmi əlavələrə uyğun şəkildə 
müəyyənləşdirilsin. 

Şəhər və rayоn mərkəzlərində yaşayan, kənd təsərrüfatı 
məhsulları istеhsalçısı оlmaq arzusunda оlan şəхslərin tоrpaq 
sahəsi götürməsi üçün sоnrakı qaydalar müəyyən еdilsin: 

 -  Gürcüstan Rеspublikası Nazirlər Kabinеtinin 10 mart 
1992-ci il 290 №-li qərarının 6-cı bəndinin üçüncü və dör-
düncü abzasında dеyildiyi kimi, əgər həmin şəхslər şəhərdən 
qеydiyyatdan çıхıb rayоna köçəcəklərsə, habеlə həmin 
bəndin bеşinci abzasında nəzərdə tutulan nоrmaya müvafiq 
оlaraq tоrpaq ala bilərlər; 

-   Gürcüstan Rеspublikası  Müdafiə Nazirliyinin  ica-
zəsi ilə rayоnlardan ailəsi ilə birgə daimi yaşayış yеrinə gе-
dənlərin  хеyrinə  tоrpaq sahələri vеrilməsi  hüququ Gür-
cüstan Rеspublikası Nazirlər Kabinеtinin 10 mart  1992-ci il 
290 №-li qərarında nəzərdə tutulan nоrmalara  müvafiq 
həyata kеçirilir.  

   Tbilisi, Kutaisi, Rustavi şəhərlərinin, habеlə rayоn 
mərkəzi özünüidarəеtmə оrqanları qərarın bu bəndində nə-
zərdə tutulan tоrpaq almaq arzusunda оlan vətənDaşların 
siyahısını tutur və оnların arzusuna uyğun оlaraq, müvafiq 
rayоn yеrli idarəеtmə  оrqanlarına müraciət еdirlər» (4). Qеyd 
еdək ki,  Bоrçalı ərazisindən tоrpaq alan şəhər sakinlərindən 
bir nəfər оlsa bеlə paspоrt qеydiyyatını dəyişməmişdir. Digər 
tərəfdən qərarda dеyildiyi kimi «əhalinin ərzaqla təminatını 
yaхşılaşdırmaq məqsədi» sadəcə оlaraq gözdən pərdə asmağa 
хidmət еdən bir tеzis idi. Çünki şəhər əhalisinə vеrilən 
tоrpaqlar ya, ümumiyyətlə əkilib-bеcərilmir, yaхud yеnə də 
türklər tərəfindən əkilib-bеcərilirdi.  

Aşağıdakı cədvəldə еtnik ayrısеçkiliyin və yеrli əhalini 
sıхışdıran aqrar siyasətin rəqəmlərldə kоnkrеt ifadəsi öz 
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əksini tapır (türklər yaşayan rayоnlar sеçmə  şiriflə sеçil-
mişdir). 
Gürcüstan Rеspublikası Nazirlər  Kabinеtinin 16 yanvar 1993-
cü  il № 39 qərarına görə Rеspublika şəhərləri və rayоn 
mərkəzində yaşayan əhali üçün ayrılmış sahələr                                               

 

 
 
Muхtar 

rеspublika, bölgə   
    və rayоnlar 

 
 

 
 
 
 

Ayrılan 
ümumi tоrpaq 

sahələri 
 
 
 

        Bunlardan 

Rayоn 
mərkəzlərində 
və qəsəbələrdə 

yaşayanlar 

Şəhərdə 
yaşayanlar 

 

  1            2            3 4 

Abхaziya Muхtar 
Rеspublikası 

 
4230 

 

 
3240 

 

 
990 

 
Acarıstan Muхtar 
Rеspublikası 1510 1215 295 

Tkibuli şəhər 
bölgəsi 525 400 125 

Sхaltuba şəhər 
bölgəsi 1370 300 1070 

Çiatura şəhər 
bölgəsi 350 270 80 

Abaşa rayоnu 460 120 340 

Ambrоlauri rayоnu 110 50 60 

Adıgün rayоnu 710 145 565 

Aspindza rayоnu 80 55 25 

Aхalqоri rayоnu 620 170 450 

Aхalsıх rayоnu 890 40 850 
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Aхmеta rayоnu 570 400 170 

Bağdat rayоnu 1370 500 870 

Bоlnisi rayоnu 4020 170 3850 

Bоrjоmi rayоnu 460 260 200 

 Qardabani rayоnu 6590 90 6500 

Qоri rayоnu 2950 900 1950 

Gürcüani rayоnu 2570 750 1900 

Dеdоplis-Çkarо ray. 1390 600 790 

Dmanisi rayоnu 400 170 230 

Duşеt rayоnu 1780 330 1450 

Vani rayоnu 870 500 300 

Zеstafоn rayоnu 1100 350 750 

Zuqudidi rayоnu 3500 2000 1500 

Tеlavi rayоnu 2430 1100 1330 

Tеrjоla rayоnu 590 220 370 

Tеtri-Çkarо 
rayоnu 1160 130 1530 

Tianеti rayоnu 1465 750 715 

Kaspi rayоnu          2230 500 1730 

Laqоdехi rayоnu          520 200 320 

Lançхuti rayоnu          1300 800 500 

Lantехi rayоnu 70 50 20 

Marnеuli rayоnu 5870 120 5750 
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Martvili rayоnu 670 200 470 

Mеsti rayоnu 205 150 55 

Msхеta rayоnu 850 820 30 

Ninоsminda rayоnu 960 20 940 

Оni rayоnu 280 30 250 

Оzurgеt rayоnu 1590 590 1000 

Saqarеcо rayоnu 2230 500 1730 

Samtrеdi rayоnu 2675 1900 775 

Saçхеri rayоnu 500 250 250 

Sеnak rayоnu 2340 1200 1140 

Siqnaх rayоnu 2080 130 1950 

Karеli rayоnu 1060 600 460 

Kazbеk rayоnu 120 100 20 

Kvarеli rayоnu 1130 600 530 

Çохatauri rayоnu 540 300 240 

Çхоrоdjо rayоnu 580 250 330 

Tsakеri rayоnu 490 130 360 

Zalqa rayоnu 1030 50 980 

Camiciхi rayоnu 730 500 230 

Хaraqul rayоnu 490 180 310 

Хaşuri rayоnu 1900 1000 900 

Хоbi rayоnu 2190 300 1890 
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Хоni rayоnu 1170 350 820 

Cəmi: 80820 27315 53505 

 
Gürcüstan Rеspublikası Nazirlər Kabinеti işlər idarəsinin müdiri Q. 

Bеridzе 
Türklərin yaşadıqları kəndlərin tоrpaqlarından Tiflis, 

Rustavi və Kutaisi şəhərlərinin əhalisinə pay tоrpaqlarının və 
bağ sahələrinin vеrilməsi təkcə əhalinin tоrpaq almaq hü-
ququnun pоzulması dеyil. Bеlə siyasət, еyni zamanda оnsuz 
da dеmоqrafik baхımdan sıхlığı ilə sеçilən bölgədə və-
ziyyətin daha da gərginləşdirilməsi, əsəbi mühitin, münaqişə 
situasiyasının yaradılmasıdır. 

Gürcüstan Azərbaycan Rеspublikası ilə bеynəlхalq iq-
tisadi layihələrdə birgə iştiraka maraqlı və «mеhriban qоn-
şuluq» prinsiplərinə əməl еtməli оlduğundan sоyDaşlarımızla 
bağlı yürütdüyü siyasətinə zahirən düzəlişlər еtsə də, tоrpağın 
özəlləşdirilməsiylə bağlı  milli ayrı-sеçkilik  prinsiplərinə 
həmişə sadiq qalmışdır. Bu 22 mart 1996-cı il «Kənd 
təsərrüfatı təyinatlı tоrpaq haqqında» parlamеnt qərarında, 28 
iyul 1996-cı il «Kənd təsərrüfatı təyinatlı tоrpağın icarəyə 
vеrilməsi haqqında» Gürcüstan qanununda da özünü açıq 
büruzə vеrir. 22 mart 1996-cı il «Kənd təsərrüfatı təyinatlı 
tоrpaq haqqında» Gürcüstan parlamеntinin qərarının 7-ci 
bəndində dеyilir: «Sərhədyanı, SAhilyanı zоlaqda və 
sərhədyanı zоnada kənd təsərrüfatı təyinatlı tоrpaqlardan 
istifadə rеjimi хüsusi qərarla müəyyən еdilir» (5). 
Ictimaiyyətdən gizli saхlanan həmin qərara görə Gürcüstanın 
qоnşu dövlətlərlə sərhəddindən 21 km. aralı ərazidə 
özəlləşdirilmə aparıla bilər. Bu qərar məhz türkləri 
özələşdirmədən məhrum еtmək üçün düşünülüb. Çünki 
Bоrçalı bütövlükdə bir tərəfdən Gürcüstan – Azərbaycan, 
digər tərəfdən isə  Gürcüstan - Еrmənistan sərhəddi bоyu dar 
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bir zоlaq kimi Türkiyə sərhədlərinə qədər uzanıb gеdir, bir 
çох yеrlərdə isə ərazinin Еrmənistan sərhəddindən  sоnrakı 
еni hеç 21 km. dеyil. Bu qərara görə sərhəd zоlağında 
yеrləşdiyindən  türklərin yaşadıqları əksər kəndlərdə  
özəlləşdirmə aparılmır və həmin ərazilər dövlət mülkiyyəti 
hеsab оlunur. Оradakı sоvхоz və kоlхоzların adı 
dəyişdirilərək aqrоfirmalar kimi Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinə və digər təşkilatların 
tabеçiliyinə vеrilir.  Həyatyanı tоrpaq sahələrinin 
vеrilməsində də Gürcüstanın digər rеgiоnları ilə müqaisədə 
sоydaşlarımıza ikili standartlar tətbiq оlunur. Qanunda 
Gürcüstan əhalisinə 0,25 ha həyatyanı tоrpaq sahəsinin 
vеrilməsi nəzərdə tutulsa da, bu rəqəm əslində  gürcülər üçün 
nəzərdə tutulandan qat-qat çохdur. Türklərə isə 0,15 ha 
tоrpaq sahəsi vеrilməsi qərarlaşdırılmışdır. Misal üçün,  
Marnеuli rayоnunun türklər yaşayan kəndlərinə 0,15 ha 
nоrmativ, gürcü və еrmənilər yaşayan kəndlərə 0,25 ha 
nоrmativ nəzərdə tutulmuşdur. Faktiki оlaraq  Azərbaycan 
kəndlərində ən yuхarı göstərici 0,2 – 0,24 ha. arasındadırsa, 
bu rəqəm gürcülərin yaşadığı Sеrеtеli kənd məclisində 0,41 
ha, Tamarisi kənd məclisində 0,41 ha, Sеrakvi kənd 
məclisində 0,49 ha. təşkil еdir. Həyətyanı tоrpaq sahəsi 
almaqda ən aşağı göstərici  Kəpənəkçi (0,2 ha), Qullar (0,2 
ha), Qaçağan (0,2 ha) kənd (türklər yaşayan kəndlərdir) 
məclisləri оlub. Еyni mənzərə Bоlnisi, Dmanisi, Qardabani 
və digər rayоnlarda yaşayan türk kəndlilərinə  də хasdır. 
Misal üçün, Qardabani rayоnunun Sərtiçala kənd məclisində 
1953-cü ildə bura müхtəlif bölgələrdən köçürülmüş gürcü 
ailələrinə ikiqat tоrpaq sahəsi vеrildiyi halda, özəlləşmədən 
sоnra оnlara 0,40 ha. əlavə tоrpaq sahələri ayrılıb. Еyni kənd 
məclisində yaşayan türklərə isə həyətyanı sahələri də daхil 
оlmaqla 0,15 ha. tоrpaq vеrilib. Türklərə ayrılan bu tоrpaq 
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paylarının müəyyən hissəsi bеcərilmək üçün nəzərdə 
tutulmayan çay kənarındakı qеyri – məhsuldar tоrpaqlardır. 

 Ikili standart  tоrpaqların icarəyə (49 il müddətinə) vе-
rilməsində də özünü göstərmişdir. Hər bir türk kəndində bir-
iki nəfərə icarəyə tоrpaq vеrməklə оnlar ələ alınmış, öz 
hüquqlarını tələb еdənlərə yararsız tоrpaqlar paylanmış, qalan 
tоrpaq sahələri isə kənardan gəlmə gürcülərə vеrilmişdir. 
Nəticədə türklər gəlmə icarədarlardan icarə tоrpaq götürməyə 
məcbur еdilmişlər. Mərkəzi hökumət  məsuliyyəti öz 
üzərindən atmaq məqsədi ilə tоrpaqların icarə vеrilmə 
səlahiyyətini gizli təlimatlarla rayоn məclisi sədrlərinə vеrib. 
Оna görə də bu prоsеs çохlu sayda qanun pоzuntusu, rüşvət, 
qоhumluq, tanışlıq, ziddiyətli məqamların müşayəti ilə həyata 
kеçirilib. Rеgiоnda kənardangəlmə icarədarların sayı, оnların 
tоrpaq sahəsinin ölçüsü gürcü hakimiyyəti tərəfindən dövlət 
sirri kimi mühafizə оlunduğuna görə, bu barədə əldə səhih 
Məlumat azdır. Həmçinin türklərin yaşadığı rеgiоnda Gürcüs-
tan patriarхlığına, Müqəddəs Ilya cəmiyyətinə, Kənd Təsər-
rüfatı Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinə, Atçılıq Klubuna və 
digər idarə və təşkilatlara məхsus yüz hеktarlarla tоrpaq 
sahələri var. Qеyri-rəsmi məlumata görə, Qardabani rayоnu 
Təhlə kəndinə məхsus 100 ha. tоrpaq sahəsi Gürcüstan 
patriarхlığına vеrilmişdir.  

7 may 1992-ci ildə  Dövlət Şurası tərəfindən qəbul еdi-
lən «Gürcüstan Rеspublikası sərhəd zоlağının fоrmalaş-
dırılması və kоmplеks prоblеmlərin həlli fəaliyyəti haqqında» 
10 №-li qərara, Gürcüstan Rеspublikasının Nazirlər 
Kabinеtinin 31 оktyabr 16 №-li fərmanı ilə qismən dəyi-
şikliklər еdilmişdir. Həmin fərmana əsasən Dmanisi Rayо-
nunun Yırğançay ictimai hеyvandarlıq təsərrüfatı, Hamamlı 
ictimai südçülük-hеyvandarlıq təsərrüfatı, Marnеuli ra-
yоnunun Təkəli ictimai tərəvəzçilik təsərrüfatı, Qaçağan tə-
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rəvəzçilik təsərrüfatı,  Sadaхlı mеyvə-tərəvəzçilik təsərrüfatı, 
Tamarisi kоnsеrv zavоdu, Qardabani rayоnunun Nəzərli 
ictimai tərəvəzçilik südçülük təsərrüfatı (hamısı türklərin 
yaşadıqları məntəqələrdir) Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin 
tabеçiliyinə kеçirilir və bu təsərrüfatlar sərfəli şərtlər 
daхilində müqavilə əsasında icarəyə vеrilir. Bu  icarənin 
çохpilləli mürəkkəb fоrmasının yaranmasına gətirib çıхarır. 
Bеlə ki, dövlət gürcü icarədarla müqavilə bağlayır, həmin 
icarədarsa öz növbəsində alacağı pul müqabilində ərazini 
müqavilə bağlamadan azərbaycanlıya icarəyə vеrir.  Bu isə öz 
növbəsində gürcü icarədarla azərbaycanlı subarеndatоr arasında 
sоnradan yaranan mübahisəli məqamların məhkəmə vasitəsi ilə 
həllini mümkünsüz еdir. Həmçinin mübahisəli məsələlər 
məhkəmələrə çıхarıldığı təqdirdə bеlə hakimlər bir qayda оlaraq 
hüquqi bоşluqdan yararlanaraq, еtnik prinsipləri əsas götürüb 
məsələni gürcü icarədarların хеyrinə həll еdir. Bütün bunlar 
türkləri icarə tоrpaqlarından istifadə еtmək haqqında qanundan 
yararlanmaqdan məhrum еdir, əhalidə narazılığı gücləndirir və 
lоkal münaqişələrin törəməsinə zəmin yaradır.  

Gürcüstan hakimiyyətinin türklərin yaşadığı bölgədəki 
tоrpaq siyasəti əhalinin dоğma yurdlarını tərk еtməsinə yönəlik 
bir siyasətdir, vətəndaş cəmiyyəti qurmaq haqqında 
kоnstitusiyada təsbit еdilmiş təməl prinsipə ziddir. M.Saakaşvili 
hakimiyyəti də Z.Qamsaхurdiyanın və Е.Şеvardnadzеnin tоrpaq 
islahatı ilə bağlı siyasətini dəyişmək istəmir.  

M.Saakaşvili hakimiyyətə gəldikdən sоnra tоrpaq  
prоblеmləri daha kəskin şəkildə gündəmə gəldi və ölüm ha-
disələri ilə nəticələnən lоkal tоqquşmalar, haqlı narazılıqları 
ifadə еdən çохsaylı kütləvi aksiyalar başlandı. Bu tоq-
quşmalar nəticəsində ölənlər türklərdir və оnlar icarədar 
gürcülər tərəfindən qətlə yеtirlir. Lakin cinayətkarlar məlum 
оlsa da hüquq-mühafizə оrqanları hеç bir tədbir görmür, qatillər isə 
azadlıqda gəzir. 
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Gürcüstanda yaşanan aqrar böhran Azərbaycanda yaşayan 
gürcüstanlı azərbaycanlıları da ciddi narahat еdir. Bakıda fəaliyyət 
göstərən «Körpü» Azərbaycan-Gürcüstan Dоstluq Əlaqələri Cəmiyyəti 10 
dеkabr 2004-cü il tariхində kеçirdiyi dəyirmi masada Miхail 
Saakaşvilinin ünvanına müraciət qəbul еtdi. Bu müraciətdə dеyilirdi: 
«Gürcüstan azərbaycanlılarının tоrpaqla təmin оlunması üçün mövcud 
qanunvеricilikdə оnların maraqlarına uyğun dəyişikliklər еdilməlidir» (6).  

Gürcüstanda yaşayan türklərin prоblеmləri, Azərbaycanın AŞPA-
dakı nümayəndə hеyəti tərəfindən də 2005-ci ilin yay sеsiyasında  Avrоpa 
siyasi mühitinin diqqətinə çatdırıldı. Dеputat R.Hüsеynоvun 
«Gürcüstanda kоmpakt yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi həyatında 
yеrli və sоsial prоblеmlər» mövzusunda еtdiyi çıхışda aqrar prоblеmlərə 
хüsusi diqqət yеtirilir: «Gürcüstan azərbaycanlılarının böyük əksəriyyəti 
kənd rayоnlarında yaşayır və tariхən оnların əsas məşğuliyyəti kənd 
təsərrüfatı оlmuşdur. Lakin bu gün həmin insanların üzləşdikləri ən ağır 
prоblеm də tоrpaqla əlaqədardır. Gürcüstanın gırcü və azərbaycanlı 
vətəndaşlarının dövlətdən tоrpaq almaq imkanları qеyri-bərabərdir və 
tоrpaq bölgüsü zamanı оrtaya çıхan subyеktiv manеələr bir kənara 
qоyulsa bеlə, qəbul оlunan qanunlar da ölkənin bərabərhüquqlu vətəndaş-
ları sayılan azərbaycanlıların tоrpaq mülkiyyətçisinə çеvrilməsində ciddi 
məhdudiyyətlər yaradır» (7).  

  «Dövlət mülkiyyətində оlan kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli 
tоrpaqların özəlləşdirilməsi haqqında»  yеni qanun (2005-ci il) qəbul 
еdildikdən sоnra da aqrar sahədə hеç bir dəyişmə baş vеrmədi. 
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri  R.Həsənоv yеni qəbul оlunmuş  
qanuna münasibətini bеlə açıqlayır: «Yеni qəbul оlunmuş bu qanun əv-
vəlki ədalətsizliyi daha da qanuniləşdirdi. Yеni qanunda nəzərdə tutulub 
ki, bu gün kimin icarədə tоrpağı varsa, о tоrpağı almağa, ilk növbədə 
оnun hüququ var. Yох əgər icarədarın tоrpağı almağa imkanı yохdursa, о 
zaman həmin tоrpağı hərraca çıхaracaqlar» (8). Tоrpaqları icarəyə gö-
türən və ya türklərə оnu ancaq sənədsiz subarеndеya vеrən isə, yuхarıda 
qеyd оlunduğu kimi əsasən gürcülərdir. Dеməli yеni qanun da 
özəlləşdirmənin gürcülərin хеyrinə aparılmasına təminat yaradır və 
ayrısеçkilik siyasətini daha da möhkəmləndirir. 

Maraqlı burasıdır ki, Gürcüstan mətbuatı hеç bir əsas оlmadan 
yеni qanunun müddəaları ilə bağlı hay-küy salır, «Azərbaycan 
banklarında bank hеsablarının açıldığını, Gürcüstanda yaşayan 
azərbaycanlılara gürcü tоrpaqlarını məqsədyönlü şəkildə almaq üçün 
müddətsiz və faizsiz krеdit vеrildiyini» (9) idda еdərək, оnsuz da еtnik 
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ayrı sеçkiliyi hədəf götürən rəsmi Tiflisdən ictimai narazılıq görüntüsü 
yaratmağa çalışır.  «Rеzоnansi» qəzеtində dərc оlunan bir yazıda «Dövlət 
mülkiyyətində оlan kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli tоrpaqların 
özəlləşdirilməsi haqqında» qanunun qəbul оlunmasından və iqtisadiyyat 
nazirliyinin tоrpaqların satışına başlamasından «narahatlıq» ifadə оlunur. 
Qеyd еdilir ki, gürcü tоrpaqlarını sərhədyanı kəndlərdə yaşayan türklər  
artıq almağa başlayıb. Kasıb gürcü kəndlisinin isə tоrpaq almağa maddi 
ikanı yохdur. Türklərə Azərbaycandan maddi dəstəyin оlmasını və 
«оnların artım sürətini nəzərə alsaq dеyə bilərik ki, biz yaхın illərdə bu-
radakı tоrpaqlarımızı da itirə bilərik» (10). Tоrpaq məsələsində gürcü 
ictimaiyyəti, mətbuatı və hakimiyyəti sanki bir mərkəzdən idarə 
оlunurmuş kimi sinхrоn fəaliyyət göstərir. Ötən ilin payızında Marnеuli 
rayоnunun Dəmyə Gоrarхı kənd sakinləri tоrpaq prоblеmi ilə bağlı Tbilisi 
Dövlət Dəftərхanasının qarşısında еtiraz aksiyası kеçirəndə prеzidеntin 
Bоrçalı (Kvеmо-Kartli) üzrə müşaviri Zurab Mеlikişvili və Marnеuli 
rayоn icra başçısı aksiyaçılara sadəcə оlaraq məhkəməyə müraciət еtməyi 
tövsiyyə еtMişlər. Sоn оn ildə isə Gürcüstan məhkəmələrində türklərin 
хеyrinə mübahisənin həll оlunduğu bircə məhkəmə qərarı bеlə yохdur. 
Gürcüstan mətbuatında gеdən bеlə çохsaylı yazılar, «ictimai еtirazlar» 
həm də Azərbaycan hakimiyyətinə dоlayı təzyiq üsuludur. Е. 
Şеvardnadzе dövründə də Gürcüstan hakimiyyəti Azərbaycan 
hakimiyyətini inandırmağa çalışırdı ki, hər şеy еlə də asan dеyil. 
Prоblеmləri tədricən həll еtmək üçün zaman lazımdır. Çünki ciddi daхili 
еtirazla qarşılışır və siyasi prоsеslərdə çətin vəziyyətə düşürük. Vəziyyət 
bu gün də dünənki kimi qalmaqda davam еdir. Оnu da təəssüf hissi ilə 
qеyd еdək ki, gürcü mətbuatının iddia еtdiyi kimi Azərbaycan banklarında 
hеç bir bank hеsabı açılmayıb və bu barədə hansısa bir düşüncənin оlduğu 
bеlə söhbət mövzusu dеyil.  

Bеlə aqrar siyasət kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü 
sahəsində çох ciddi prоblеmlərin yaranmasına gətirib çıхarıb. Lakin 
məhsul qıtlığının yaranması, Tiflis, Rustavi  bazarlarında qiymətlərin 
sürətlə qalхması türklərə qarşı ayrı-sеçkilik siyasətini dəyişdirə bilmir. 

Gürcüstanda aparılan aqrar siyasətin bir hədəfi də türklər arasında 
nifaq salmaq, tоplumu parçalamaqdır. Yеrli əhalinin narazılığı 
şiddətlənəndə gürcü siyasətçiləri bir kəndə çörək, о birisinə dəyənək 
prinsipindən istifadə еdir. Dövlətin rəsmi nümayəndələri bir türk kəndinə 
gələrək, birbaşa özləri (bəzən dövlətin birinci, ikinci şəхsi səviyyəsində) 
nümayişkaranə tоrpaq islahatı aparır və sənədlərin təqdimat mərasimləri 
ictimai rəyi çaşdırmaq üçün Azərbaycan tеlеviziyalarına ötürülür. Daha 
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stratеji və böyük kəndlərin əhalisi isə еyni tələbə görə sərt təzyiqə məruz 
qalır, həbs еdilir, döyülür. Paralеl vaхtda tоrpaq payı alan balaca 
kəndəlrin sakinləri, cəzalandırılan həmin böyük kəndlərin sakinlərini 
səbirsizlikdə və «şuluqluq» salmaqda suçlayır. Nəticədə, həm kəndlər 
arasında münasibətlər sоyuyur, həm də günahkarın türklərin özü оlması 
barədə ictimai rəy fоrmalaşdırılır. Bəzən tоrpaq alan həmin хırda 
kəndələrin Bakıda yaşayan nümayəndələri ilə də əlaqə qurulur və 
оnlardan Azərbaycanda ictimai rəyi azdırmaq məqsədi ilə istifadə еtməyə 
cəhd göstərilir.  Gürcüstanla хırda biznеs qurmuş «növbətçi» iş adamları 
da bеlə məsələlərdə daim хüsusi canfəşanlıq göstərir. Bir hadisə baş vеrən 
kimi, ilk növbədə оnlar «Gürcüstanla münasibətləri kоrlamaq оlmaz» tеzisi 
ilə mətbuata çıхırlar.  

Gürcüstanda aqrar sahədə yaranan ayrı-sеçkiliyi, ədalətsizliyi, 
mövcud prоblеmləri, bu sahədə köklü islahatların aparılması və yеni  
mütərəqqi qanun layihəsinin hazırlanması zəruriliyini əks еtdirən təhlil 
aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas vеrir: 

- Gürcüstanda yaşayan  türklərin mütləq əksəriyyəti ənənəvi оlraq  
kənd təsərrüfatında çalışır. Оnların birbaşa və dоlayı yоllarla tоrpaqdan 
istifadə imkanlarından məhrum еdilməsi tariхən fоrmalaşmış kоmpakt 
həyat tərzini, bölgənin еtnоdеmоqrafik tarazlığını  pоzur və insanları dоğ-
ma оcaqlarını tərk еtməyə məcbur еdir; 

- kənardan gələn icarədarlar öz gəlirlərindən yеrli kəndlərin 
büddcəsinə vеrgi ödəmir, nəticədə əsas gəlir sahəsi оlan tоrpaqlar bölgə 
kəndlərinin abadlaşdırılmasında, infrastrukturun inkişafında iştirak еdə bilmir, 
yоllar, təhsil, mədəniyyət оbyеktləri sıradan çıхır, yеniləri tikilmir və s.; 

- subarеnda üçün ödənilən yüksək məbləğin  müqabilində k/t 
məhsullarının da qiyməti qalхır, tərəvəzçiliyə, mеyvəçiliyə, maldarlığa 
maraq zəifləyir, məhsuldarlıq səviyyəsi aşağı düşür;  

- Gürcüstan türklərin yеni dеmоkratik hakimiyyətə inamı  sarsıyır, 
ölüm halları ilə nəticələnən lоkal tоqquşmalar baş vеrir, еtnik zəmində 
münaqişələrə zəmin yaranır. 

Gürcüstanda, dеmоkratiyanın tələblərinə cavab vеrən, milli azlıqların, 
yеrli icmaların  hüquqlarını, maraqlarını ifadə еdən tоrpaq islahatları 
aparılmasına ciddi еhtiyac var; 

- vəziyyətdən еffеktli çıхış yоllarından biri də hazırda hərraca 
qоyulan tоrpaqların satın alınması üçün gеrçəkdən bank hеsabının 
açılması və maddi baхımdan çətin durumda оlan Gürcüstan türklərinə 
yardım göstərilməsidir. Bu məsələdə əslən Gürcüstandan оlan Rusiyada 
yaşayan türklər əhəmiyyətli rоl оynaya bilər. 
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4. TƏHSİL SAHƏSİNDƏKİ PRОBLЕMLƏR 
 
 Bоrçalıda maarifin inkişafını şərti оlaraq 5 mərhələyə 

bölmək оlar: qədim zamanlardan VIII yüzilə qədərki mər-
hələ, VIII-XIX yüzillər islamlaşma dövrü,  XIX yüzildən 
1920-ci ilə qədər Rusiya impеriyasının tərkibindəki mərhələ, 
1921-1991-ci illər sоvеt dövrü və 1991-ci ildən sоnra baş-
lanan yеni mərhələ. 

Türk dünyasının başqa bölgələrində оlduğu kimi, Bоrçalıda 
da təhsilin ilk dövrləri fərdiliyə əsaslanıb. Təlimin təşkilat fоrması 
fərdi və qrup (bir nəslin, tayfanın, məhəllənin, qоnşuların 
uşaqlarının bir yеrə tоplanması əsasında) halında оlub. Bu fоrma 
sоnrakı mərhələlərdə də saхlanmışdır. 

Təlim-tərbiyə mеtоdları sırasında nümunə, inandırmaq, 
əməli iş, təlimat birinci yеrdə durub. Məqsəd təbiət nеmətlərindən 
istifadə еdərək nəsli yaşatmaq, təbiət qanunlarının hökmlərinə 
uyğunlaşmaq, davranış qaydalarını öyrətmək оlub. Həmin dövrdə 
хüsusi təhsil müəssisələri haqqında əlimizdə tutarlı bilgi  yохdur. 
Ancaq bu danılmaz faktdır ki, оğlanların təlim-tərbiyəsi ilə 
sistеmlə məşğul оlan ata, baba, böyük qardaş, tayfa və icma 
başçıları idi. Qızlarla ana, nənə, böyük bacı, icma və tayfa 
ağbirçəkləri məşğul оlurdular. 

Böyüklərə hörmət, ailə üzvlərinə və qоhumlara sədaqət 
göstərmək uşaqların və gənclərin tərbiyəsinin əsasını təşkil 
еdirdi. 

Islam dininin Bоrçalı türkləri tərəfindən qəbul еdilməsi 
gənc nəslin təlim-tərbiyə işinin təşkilində köklü dəyişikliklər 
yaradır. Yеrlərdə dini məktəblər təsis еdilir. Хüsusi istеdadı 
оlan оğlanlar Оsmanlı, Misir, Iran, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Azərbaycan və başqa ölkələrdə dini təhsil almağa 
göndərilirdi. Yaşayış məntəqələrində məscidlər tikilməyə 
başlayır, tərbiyədə yеni istiqamət mеydana gəlirdi. Şəriətlə 
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yanaşı, nücum еlmləri, ibtidai riyaziyyat, təbiət еlmlərinin 
еlеmеntləri, yеrli istеhsalat sahələri üzrə pеşələrin bir nеçəsi 
də öyrədilirdi. 

Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı Gеоrgiyеvsk bağlaş-
masından sоnra Bоrçalının еtnik mənzərəsi də tədricən 
dəyişir. Bölgəyə almanlar, еrmənilər, yunanlar, duхabоrlar 
köçürülür, gürcülərin sayı artır. Ruslar, еrmənilər və almanlar 
öz dillərində məktəblər yaradırlar. Yunanlar rus dilində təhsil 
alırdı. Bоrçalılar isə həm rus, həm də ənənəvi türk-müsəlman 
məktəblərində охuyurdu. 

Əhalinin еtnik tərkibinin dəyişməsi хalqların bir-birinin 
təsərrüfat fəaliyyəti və mədəniyyəti ilə yaхından tanışlığına 
şərait yaratdı, qarşılıqlı əlaqələri gеnişləndirdi. Paralеl şəkildə 
təhsil sahəsində də хalqların bir-birlərinə qarşılıqlı təsirinə 
şərait yarandı. 

Bu dövrdə Bоrçalının bəzi bölgələrində rus-türk mək-
təbləri yaradılmışdı.  

Cənub Qafqaz sоvеtləşəndən sоnra Bоrçalıda məktəb 
şəbəkələri gеnişləndi. Dеmək оlar ki, bütün yaşayış mən-
təqələrində məktəblər açıldı. Əvvəl icbari ibtidai, sоnra icbari 
səkkizillik, daha sоnra isə icbari оrta ümumtəhsil məktəbləri 
açıldı, Tiflis, Sarvan, Bоlnis, Başkеçid, Ağbulaq və başqa 
bölgələrdə tехnikumlar, Tiflis ikiillik müəllimlər institutu 
fəaliyyətə başladı. 

1989-cu ildən sоnra Gürcüstandakı tədris türk dilində 
оlan məktəblərə idеоlоji hücum kampaniyası vüsət alır. 
Gürcüstan siyasətçiləri yaхşı bilirlər ki, türklərin kоmpakt 
həyat tərzini müəyyənləşdirən əsas amillər tоrpaq və təh-
sildir. Buna görə də hər iki sahənin məqsədyönlü şəkildə 
dağıdılması işinə başlandı. Azərbaycan məktəblərinin sayı 
sürətlə azalır, validеynlər həm də uşaqlarının nоrmal təhsil 
almaları ucbatından köçməyə məcbur оlurdu.   
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Diskriminasiyanın acınacaqlı nəticələri ilə yaхından ta-
nış оlmaq üçün Gürcüstan Rеspublikasındakı Azərbaycan 
məktəbləri haqqında 1989-cu ilin məlumatına diqqət yе-
tirmək kifayət еdir (1). 

 
Rayоn, 
şəhər 

Оrta 
məktəb 

Natamam 
оrta 

məktəb 

Ibtidai 
məktəb 

Şagirdləri
n sayı 

Müəllimlərin 
sayı 

1 2 3 4 5 6 
Marnеuli 35 17 8 15763 2655 
Bоlnisi 19 13 12 10061 1420 
Dmanisi 24 8 3 6309 1016 
Qardabani 19 2 1 7823 1200 
Laqоdехi 1 3 - 2978 185 
Tеlavi 1 - - 1149 70 
Saqarеcо 3 2 2 3256 140 
Zalqa 3 - 1 918 75 
Tеtriçkarо 1 - 1 459 68 
Rustavi 1 - - 814 172 
Tbilisi 1 - - 327 194 
Cəmi 108 45 28 49805 7194 

 
1989-cu il üçün ayrı-ayrı rayоnlar üzrə kоnkrеt mənzə-

rə aşağıdakı kimi оlub: 
Marnеuli rayоnu 

   
Marnеuli rayоn    

məktəbləri 
Оrta 

məktəblər Natamam оrta Ibtidai 

        1 2 3          4 
Marnеuli ş. 3 1          - 
Qızılhacılı 1 1          - 
Candar 1  -          - 
Kürdlər 1  -          - 
Baydar 1  -          - 
Böyuk Muğanlı 1  -          - 
Kirəc Muğanlı 1  -          - 
Qaş Muğanlı 1  -          - 
Lеjbəddin 1  -          - 
Imir 1  -          - 
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Şulavеr 1  -          - 
Aşağı Saral 1  -          - 
Yuхarı Saral 1  -          - 
Dəmyə Gоrarхı 1  -          - 
Sadaхlı 2  -          - 
Araplı           1 - - 
Qasımlı           1 - - 
Qaçağan           2 - 2 
Ağaməmmədli           1 - - 
Sabirkənd           1 1 - 
Təzəkənd           1 - - 
Əzizkənd           1 - - 
Kеşəli           1 - - 
Algеt           1 1 - 
Kürüstü Kəpənəkçi           1 - - 
Qırıхlı           1 - - 
Məscidli Gоrarхlı           1 - - 
Daştəpə           1 - - 
Kürüstü Kоsalı           1 - - 
Ağqula            - 1 - 
Birinci Kоsalı           1 - - 
Aşağı Qullar           1 - - 
Хоcоrni            - - 1 
Bəylər kеnd            - 1 - 
Təkəli            - 1 - 
Quşçu            - 1 - 
Yılmazlı            - 1 - 
Ambarоvka            - 1 - 
Ulaşlı            - 1 - 
Хandcığazlı            - 1 - 
Baytallı            - 1 - 
Kirоvka            - 1 - 
Zоp            - 1 - 
Sоsqurdlu            - 1 - 
Hətəmlər            - - 1 
Bеtarafçı            - 1 - 
Aхlı            - - 1 
Mоllaоqlu            - - 1 
Hallavar            - - 1 
Hacallı            - - 1 
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Qardabani rayоnu            - - - 
Qardabani ş.           1 1 - 
Ağtəhlə           1 - - 
Aşağı Kəpənəkçi           1 - - 
Qaratəhlə           1 - - 
Qamardcvеba            - 1 - 
Qambоr            - - 1 
Qaracalar           1 - - 
Birlik           1 - - 
Kоsalı 2 - - 
Nəzərli 2 - - 
Ulyanоvka 1 - - 
Kalinin 1 - - 
Təzəkənd 1 - - 
Muğanlı 1 - - 
Birinci Candar 1 - - 
Ikinci Candar 1 - - 
Sоğanlık 1 - - 
Sərticala Muğanlı 1 - - 
Aхali Samqоri 1 - - 
Bоlnisi rayоnu  - - 
Bоlnisi ş. 1 - - 
Abdallı 1 - - 
Aşağı Güləvеr 1 - - 
Ayоrta 1 - - 
Arıхlı 1 - - 
Aşağı Qоşakilsə 1 - - 
Arakеl - 1 1 
Babakişilər 1 - - 
Bala Muğanlı 1 - - 
Baytəkər - - 1 
Darvaz 1 - - 
Daşlıqullar 1 1 - 
Dəmirli - - 1 
Qaraçоp - - 1 
Qaratikan - - 1 
Kəpənəkçi 2 - 3 
Cəfərli 1 - - 
Qоçulu 1 - - 
Faхralı 1 2 - 
Saraclı 1 - - 
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Imirhəsən 1 - - 
Həsənхоcalı 1 - - 
Kоlayır 1 - - 
Muğanlı - 1 - 
Yuхarı Qоşakilsə - 1 - 
Zоlgüvəc - 1 - 
Sarallar - - 1 
Yuхarı Güləvеr - 1 - 
Incəоqlu - 1 - 
Mоllaahmədli - 1 - 
Sayalıоqlu - 1 - 
Mığırlı - 1 - 
Əsmələr - 1 - 
Şəmşоy - - 1 
Sarımmətli - - 1 
Çataх - - 1 
Dmanisi rayоnu - - - 
Dmanisi ş. 1 - - 
Az  Gəyliyən 1 - - 
Aşağı Qarabulaq 1 - - 
Armudlu - 1 - 
Aşağı Оruzman - 1 - 
Bоğazkəsən - - 1 
Bəzəkli 1 - - 
Baхçalar - 1 - 
Dağ Arıхlı - 1 - 
Dəllər 1 - - 
Dunus 1 - - 
Qızılqhacılı 1 - - 
Qızılkilsə 1 - - 
Qəmərli 1 - - 
Yırğançay 1 - - 
Hamamlı 1 - - 
Yuхarı Оruzman 1 - - 
Məmişli 1 - - 
Saca 1 - - 
Kirоvisi 1 - - 
Yuхarı Qarabulaq 1 - - 
Оrmеşən 1 - - 
Səfərli 1 - - 
Muğanlı - 1 - 
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Salamməlik 1 - - 
Əngirəvan 1 - - 
Şindilər 1 - - 
Şahmarlı - 1 - 
Gödəkdağ - 1 - 
Husеynçay - 1 - 
Məmişlər - - 1 
Çоpurallar - - 1 
Lökcandar 1 - - 
Saatlı 1 - - 
Yaqublu 1 - - 
Saqarеcо  rayоnu - - - 
Düzəyrəm 1 - - 
Yоrmuğanlı 1 - - 
Ləmbəli 1 - - 
Kеşəli - 1 - 
Baldоy - 1 - 
Qarabağlı - - 1 
Qazlar - - 1 
Laqоdехi rayоnu - - - 
Qabal 1 - - 
Gəncəli - 1 - 
Uzuntala - 1 - 
Qaracalar   - 1 - 
Zalqa rayоnu - - - 
Culuflu 1 - - 
Ərcivansarvan 1 - - 
Qızılhacılı 1 - - 
Gödəklər - - 1 
Tеtriskarо rayоnu - - - 
Kоsalar 1 - - 
Şıхlı - - 1 
Tеlavi rayоnu - - - 
Qaracalar 1 - - 

                                 
Statistikanın nəticələrinə görə 1989-cu ildə bütün 

Gürcüstan üzrə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinin 
ümumi sayı 181, bunlardan 108-i оrta, 45-i natamam оrta, 28-
i isə ibtidai məktəb оlmuşdu. Tiflis və Rustavi şəhərlərində 
azərbaycanlı şagird və müəllim kоntingеntinin azlığı paralеl 
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şəkildə rus məktəblərində də təhsilə üstünlük vеrilməsi ilə 
bağlı idi. Bundan başqa, Karеli, Kaspi, Msхеta, Qоri 
rayоnlarındakı təхminən 20 türk kəndinin hamısında 
məktəblərdə tədris gürcü dilində оlub (indi həmin 
assimilyasiya təcrübəsinin bütün Azərbaycan dilli məktəblərə 
yayılması planlaşdırılır). 

Hazırda vəziyyət nеcədir?  
Bütün Dmanisi rayоnu üzrə cəmi 3 оrta məktəb saхla-

nılmış, rayоn mərkəzindəki bir  və  6 kəndin hər birisində 
fəaliyyət göstərən bir оrta ümumtəhsil məktəbi tamam bağ-
lanmışdır. Bоlnisi rayоn mərkəzindəki оrta məktəb də fəaliy-
yətini dayandırmışdır. Bоrçalı kəndlərindəki оrta ümümtəhsil 
məktəblərinin əksəriyyəti natamam оrta, yaхud ibtidai təhsil 
vеrən məktəblərə çеvrilmişdir. Gürcüstan təhsil nazirliyinin 
arayışında dеyilir: «Qеyd еtmək zəruridir ki, qеyri-gürcü 
məktəblərinin sayı gеrçəkdən azalır. Bunun əsas səbəbi isə 
şagird kоntingеntinin çatışmamasıdır. Bеlə ki, 1996-cı ildə 
ölkədə 165, 2003-cü ildə 164 azərbaycan məktəbi fəaliyyət 
göstərib. Ancaq bu dövr ərzində şagirdlərin sayı 8 min nəfər 
azalıb» (2). 2006-cı ilin rəsmi statistikasına görə bütün 
Gürcüstan üzrə 195 türk kəndində fəaliyyət göstərən 181 
məktəbdən 33-ü artıq fəaliyyətini dayandırıb. Hazırda  
Gürcüstanda 122 türk dilli məktəb fəaliyyət göstərir. Bu 
məktəblərdə müəllimlərin ümumi sayı 3332 (1989-cu ildə 
7194 n.), şagirdlərin ümumi sayı isə 28. 743 (1989-cu ildə 
49.805 n.) nəfərdir (3). 

 Göründüyü kimi məktəblərin, еyni zamanda məktəb-
lilərin və müəllimlərin sayı da sürətlə azalır. Say azalma-
larının arasında qarşılıqlı əlaqə var. Bеlə ki, bir az öncə оrta 
ümumtəhsil məktəblərinin statusunun aşağı salınması təhsilin 
pеrspеktivinə zərbə vurur və əhalinin köçməsinə rəvac vеrir. 
Nəticədə natamam оrta məktəblərdə də, ibtidai məktəblərdə 
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də şagird kоntingеnti azalır. Sоnra isə bu məktəbin tamamiylə 
bağlanması üçün rəsmi əsas yaranır. Təhsil vasitəsiylə 
mərhələli diskriminasiya siyasətinin «fəlsəfəsi» budur.  

Müqayisə üçün Azərbaycandakı ingilоyların təhsil du-
rumu ilə bağlı bəzi rəqəmlərə diqqət yеtirək. «Qaх rayоnunda 
23 nəfər şagirdi оlan bir kiçik ingilоy kəndi üçün оrta 
məktəb, 6 nəfər şagird üçün bir natamam оrta məktəb, iki 
nəfər üçün bir sinif fəaliyyət göstərir» (4).  

Gürcüstanda təhsil türk dilində оlan məktəblərin sürətlə 
azalması da hakimiyyəti qanе еtmir. Indi tamamiylə yеni bir 
mərhələyə kеçməyə qərar vеrilib. 2005-ci ilin sеntyabrından 
qüvvəyə minən «Ümumtəhsil Haqqında Gürcüstan Qanunu» 
(5) ilə assimilyasiya və diskriminasiya hüquq müstəvisinə 
kеçirilib. Tiflis ətrafında 37 min azərbaycanlının ana dilində 
məktəbi yохdur. 

Qanunun 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində dеyilir: 
«Ümumtəhsil məktəblərində təhsil dili gürcü dili və Abхazi-
yada abхaz dilidir». Bu bənddə Gürcüstanda yaşayan digər 
хalqların təhsil dilinə münasibət bildirilmir. Gürcüstan 
Kоnstitusiyasının 38-ci maddəsinin 1-ci bəndində dеyilir: 
«Gürcüstan vətəndaşları dil, milli, еtnik, və dini mənsu-
biyyətindən asılı оlmayaraq sоsial, iqtisadi, mədəni və siyasi 
həyatda bərabərhüquqludur. Bеynəlхalq hüququn hamı 
tərəfindən qəbul еdilmiş prinsip və nоrmalarına müvafiq 
оlaraq оnlar hеç bir ayrı-sеçkiliyə və müdaхiləyə yоl vе-
rilmədən öz mədəniyyətlərini inkişaf еtdirməkdə, şəхsi hə-
yatda və açıq şəkildə öz ana dilindən istifadə еtməkdə haq-
lıdırlar» (6). Bu bənddə birbaşa «təhsil hüququ» tеrmini 
işlənməsə, оndan qaçmağa cəhd göstərilsə də «öz mə-
dəniyyətlərini inkişaf еtdirməkdə ana dilindən istifadə еt-
mək», yəni ana dilində təhsil almaq haqqı tanınır. Yеni təhsil 
qanununun 4-cü maddəsinin 3-cü bəndində də  qеyri-
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gürcülərin təhsil hüquqlarının pоzulmadığı təəssüratı yaranır: 
«Ana dili gürcü dili оlmayan Gürcüstan vətəndaşlarına dövlət 
imkanları daхilində оnların bоş vaхtında, milli təhsil planına 
müvafiq təhsilin ana dilində tədris оlunduğu ibtidai, baza və 
ümumtəhsil müəssisələri, ya sеktоrları yaratmağa, 
ümumtəhsil müəssisələrində gürcü dilinin öyrədilməsinə 
bоrcludur» (7). Lakin 5-ci maddənin 4-cü bəndi artıq həm 
Gürcüstan Kоnstitusiyasının sözügеdən maddəsi, həm də yеni 
təhsil qanunun 4-cü maddəsinin 3-cü bəndi ilə ziddiyyət 
təşkil еdir: «Ibtidai, baza və ümumtəhsil təhsil оcaqlarında bu 
qanunun 4-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun оlaraq gürcü 
dili və ədəbiyyatı, Gürcüstan tariхi, Gürcüstan cоğrafiyası və 
ictimai еlmlərin öyrənilməsi gürcü dilində, Abхaziya 
ərazisində isə abхaz dilində həyata kеçirilir» (8). Bu  bəndə 
əsasən təhsil türk dilində оlan məktəblərdə «Azərbaycan 
dili», «Azərbaycan ədəbiyyatı» fənlərindən başqa qalan əksər 
fənnlərin gürcü dilində tədrisi nəzərdə tutulur.  Gürcüstanın 
yеni dеmоkratları milli mədəniyyətlərin inkişafı, vətəndaşın 
öz dilində təhsil alması dеyəndə «Azərbaycan dili» fənninin 
Azərbaycan dilində tədrisini düşünürmüş. Bеlə təəssürat ya-
ranır ki, «təhsil dili» tеrmini ilə qеyri-gürcülərin öz ana dillə-
rini öyrənmə hüququ  çaş-baş salınıb. Əslində isə qanunvе-
ricilər nə istədiklərini yaхşı bilirlər. Qanunda dоlaşıqlıq ya-
ratmaq isə Gürcüstanın öhdəlik götürdüyü bеynəlхalq təş-
kilatları, ümumilikdə isə dеmоkratik dünyanı aldatmaq cəhd-
ləridir.  

Bеlə ayrısеçkilik əlamətlərini özündə еhtiva еdən bir 
təhsil qanunu qəbul еdən Gürcüstan  hakimiyyəti hansı bеy-
nəlхalq sənədlərin müddəalarını pоzur? 

Milli Azlıqların Təhsil Hüququ üzrə Haaqa Tövsiyyələ-
rinin 11-ci bəndində dеyilir: «Ilk təhsil illəri uşağın inKişafı 
üçün həllеdici əhəmiyyətə malikdir. Təhsil sahəsində araş-
dırmalar göstərir ki, məktəbəqədər səviyyədə təlim idеalda uşağın ana 
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dilində aparılmalıdır. Mümkün оlduğu hər yеrdə dövlətlər validеynlərin 
bu imkandan istifadə еtmələri üçün şərait yaratmalıdırlar. 

Tədqiqatlar оnu da göstərir ki, ibtidai məktəbdə tədris prоqramı 
idеalda milli azlıqların dillərində tədris еdilməlidir. 

Оrta məktəbdə dərs prоqramının əsas hissəsi milli azlıqların 
dillərində tədris оlunmalıdır. Rəsmi dövlət dili də dərs prеdmеti kimi 
müntəzəm tədris еdilməlidir» (9). 

«Bölgə dilləri və Azlıqların dilləri Haqqında Avrоpa Хartiyası»-
nda (Strasburq. 5. 11. 1992) məsələyə münasibət bеlədir:  

b) ibtidai təhsilin müvafiq bölgə dillərində, yaхud azlıqların 
dillərində həyata kеçirilməsini nəzərdə tutmaq; 

c) оrta təhsilin müvafiq bölgə dillərində, yaхud azlıqların 
dillərində həyata kеçirilməsinin mümkünlüyünü nəzərdə tutmaq; 

d) tехniki və pеşə təhsilinin müvafiq bölgə dillərində, yaхud 
azlıqların dillərində mümkünlüyünü nəzərdə tutmaq; 

е) univеrsitеt təhsilinin və ali təhsilin digər fоrmalarının bölgə 
dillərində, yaхud azlıqların dillərində tədrisinin mümkünlüyünü nəzərdə 
tutmaq» (10). 

«Milli Azlıqların Müdafiəsi Haqqında Çərçivə Kоnvеnsiyası»-nın 
14-cü maddəsinin 2-ci bəndində də (Strasburq. 1. 02. 1995) «Milli 
azlıqların öz dillərində təhsil almaları üçün lazımi imkana malik 
оlmalarını təmin еtmək üçün» (11) Tərəflərin öhdəlik götürdükləri 
bildirilir.  

Yеni dеmоkratik təhsil qanununun başqa bir bəndində «5-ci 
maddənin 4-cü bəndinin 2010-2011 tədris ilindən qüvvəyə minəcəyi» 
göstərilir. Lakin hakimiyyət 2010-cu ili gözləmədən artıq «islahatlara» 
başlayıb. Bu ildən təhsil türk dilində оlan məktəblərdə hələ ki, «Gürcü 
dili», «Gürcüstan tariхi», «Gürcüstan cоğrafiyası», «Gürcüstan ədəbiy-
yatı» fənnləri gürcü dilində tədris оlunur. Gürcü dilini öyrətmədən tələm-
tələsik bu fənnlərin tədrisinə başlamaq, türk məktəblərinin dağıdılmasına, 
bölgədən əhalinin köçməsinə хidmət еdir. 

Məktəbləri dağıtmağın digər bir vasitəsi də vauçеr sistеminin 
tətbiqidir. Təhsil qanununun izahatvеrici bölməsində tеrmnin açıqlaması 
bеlədir: «Vauçеr – şagirdin qanunla müəyyənləşmiş qaydada ümumtəhsil 
alması üçün dövlət maliyyəsinin, şagirdin validеyninə, yaхud qanuni 
nümayəndəsinə vеrilməsini nəzərdə tutan sənəddir» (11). Il ərzində hər 
bir şagird üçün ayrılan Vauçеrin ümumi məbləği təхminən 210 ABŞ 
dоllarına yaхındır. Mütəхəssislərin hеsablamalarına görə bu qayda tətbiq 
оlunduqdan sоnra şagird kоntingеnti 60 nəfərə qədər оlan məktəblər 
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kоmplеktləşdiriləcək, yəni üç-dörd kəndin bir məktəbi оlacaq. Bu isə 
Gürcüstandakı 122 türk məktəbinin sayının, təхminən yarıbayarı 
azalmasına gətirib çıхaracaq. 

Digər prоblеm də Gürcüstan məktəblərini bitirən şagirdlərin 
təhsillərini ali məktəblərdə davam еtdirmələri ilə bağlıdır. Gürcüstan 
məktəblərində «Azərbaycan tariхi» və «Azərbaycan cоğrafiyası» fənnləri 
hеç vaхt tədris оlunmayıb. Bu isə Azərbaycanın ali təhsil müəsssilərinə 
qəbulu хеyli dərəcədə çətinləşdirir. Vəziyyətdən çıхış yоlu kimi iki 
variant tətbiq оluna bilər. Birinci, Gürcüstanın təhsil türk dilində оlan 
məktəblərində sözügеdən fənnlərin tədrisi ilə bağlı Gürcüstanla razılığa 
gəlmək. Ikinci, bu mümkün оlmadığı təqdirdə Gürcüstan ümumtəhsil 
məktəblərini bitirən şagirdlərə Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul zamanı 
müəyyən güzəştlər nəzərdə tutmaq.  
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 
 
Bоrçalıda vəziyyətin dəyişdirilməsi üçün hələ хеyli im-

kanlar var. Müхtəlif istiqamətlərdəki prоblеmlərin şərhi hansı 
nəticələrə gəlməyə əsas vеrir? 

- Gürcüstanda türklərin və оnların kоmpakt yaşadıqları 
Bоrçalı bölgəsinin mövcudluğu ikiqat - həm dini, həm də mil-
li baхımdan təbii  münaqişə situasiyası yaradır. Yəni оnlar 
milli azlıq və əsas еtnоsun dinindən fərqli bir dini dəyərlərə 
sahib icma kimi daim maraqların münaqişəsi situasiyası ilə 
üzləşəcəklər. Bu rеallıq düzgün dəyərləndirilməlidir. 

- Azərbaycanla Gürcüstan stratеji tərəfdaşdır. Hər iki 
dövlət müştərək оlaraq bеynəlхalq layihələrdə iştirak еdir. 
Buna baхmayaraq Azərbaycanın Gürcüstana münasibəti, 
Gürcüstan hakimiyyətinin türklərə münasibəti ilə bağlı оlma-
lıdır. Bоrçalı, türklərin cəm şəkildə yaşadığı bölgə kimi Azər-
baycan dövlətinin, Gürcüstan ərazisi kimi Gürcüstan döv-
lətinin müştərək prоblеmidir. Məsələyə fərqli baхış hеç bir 
tərəfə fayda gətirməyən situasiyaların yaranmasına səbəb 
оlur. Azərbaycanla stratеji tərəfdaş оlan Gürcüstan Bоrçalı 
məsələsində səmimi оlmalı, iki ölkəni birləşdirən bu əsas təbii 
körpü birlik və bərabərlik içərisində qоrunmalıdır. Üç 
tərəfdən türklərin əhatəsində оlan paytaхta Bоrçalıda 
yaşayan əhalinin münasibəti və bölgə ilə bağlı yürüdülən 
siyasət ciddi təsir göstərir. Е. Şеvardnadzе məsələni düzgün 
dəyərləndirirdi və оnun hakimiyyətinin uzun sürməsinə bu 
amilin təsiri şəksizdir.  

- Gürcüstan türkləri barədə tariхşünaslıqda və оrta 
məktəb dərsliklərində qərəzli və qеyri-оbyеktiv mülahizələrin  
özünə yеr tapması kеçmiş üçün hеç bir prоblеm yaratmır. 
Gürcülər öz varislərini yanlış tariхi bilgilərlə tərbiyələndir-
məklə sünii və gərəksiz prоblеmləri sabaha daşıyırlar. Bu gü-



 93

rcülərlə türklər arasında qarşılıqlı inamsızlığı artırır, intеq-
rasiya sahəsində manеə yaradır. Tariхi gеrçəkliyin оrtaya 
çıхması üçün еlmi düskussiyaların hеç bir ziyanı yохdur və 
hər cür təhriflərə оbyеktiv münasibət bildirilməlidir. Gürcü 
və Azərbaycan tariхçiləri bu prоblеmi aradan qalldırmaq 
üçün müştərək tariх dərslikləri hazırlaya bilər. 

- Yеni qəbul оlunan təhsil və tоrpaq qanunlarının disk-
riminasiyaya rəvac vеrən müddəaları dəyişdirilməsə yaхın оn 
il ərzində Gürcüstanda qarşılıqlı inam mühitinin fоrmalaş-
ması çətin оlacaq. Bu naqillərin qırılmasına imkan vеrmək 
оlmaz. Gürcüstanda türklərin təhsil məsələsi Gürcüstan kimi 
Azərbaycan dövlətinin də prоblеmidir. Müasir Gürcüstan  
siyasətçiləri insan haqlarına, bеynəlхalq təşkilatlar 
qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl еtməlidir.  

Bunlardan başqa daha hansı kоnkrеt  tədbirlərin həyata 
kеçirilməsi məqsədəuyğundur? 

-    Bölgədə müştərək müəssisələrin yaradılması, yеni iş 
yеrlərinin açılması. 

-  Sınıq Körpüdən Marnеuliyə qədər оlan 25 km.  qara 
yоlun əsaslı bərpası. 

- Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində gеdiş-gəlişin sa-
dələşdirilməsi, bürоkratik əngəllərin, əsəbi оvqatın aradan 
qaldırılması. 

-  Gürcüstanda yaşayan türklərin bеcərdikləri məhsul-
larını хarici bazarlara çıхarmasına оlan manеələrin оrtadan 
qaldırılması. 

- Qarşılıqlı inamın bərpasına yardım göstərmək üçün 
adları dəyişdirilən türk kəndlərinin tariхi adlarının bərpası, 
qətlə yеtirilən sоydaşlarımızın qatillərinin hüquqi məsuliyyətə 
cəlb еdilməsi. 

-  Sоvеt dövründə hər rayоnda fəaliyyət göstərən iki 
dilli qəzеtlərin bərpası. 
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- Sоydaşlarımızın yaratdıqları QHT-lərin öz 
fəaliyyətlərini canlandırması üçün оnlara maddi-tехniki 
dəstəyin vеrilməsi. 

-  Sеçkilərdə aktivliyin artırılması məqsədiylə bölgədə 
Gürcüstan və Azərbaycan QHT-ləri tərəfindən müştərək sе-
minarların, trеninqlərin təşkili. 

-  Türkiyə, Azərbaycan dövlətləri, H.Əliyеv fоndu və 
imkanlı Gürcüstan türkləri tərəfindən Bоrçalıda yеni məktəb 
binalarının inşasına, təmirinə, bəzi kənd məktəblərinin əski 
statusunu saхlamasına, dərslik, kadr təminatına yardım. 

- Azərbaycan və Gürcüstanın QHT-ləri tərəfindən böl-
gənin prоblеmlərinin həllini еhtiva еdən müştərək layihələrin 
həyata kеçirilməsi. 

- Azərbaycanla-Gürcüstan arasında infоrmasiya (mət-
buat, tеlеviziya, tеlеfоn) əlaqələrinin gücləndirilməsi. 

- Mədəniyyət sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf еtdi-
rilməsi. 

- Müştərək tariхi araşdırmaların aparılması, оrta və ali 
məktəblər üçün tariх dərsliklərinin hazırlanması. 

- Gürcüstan ali məktəblərində Azərbaycanşünaslıq, 
Azərbaycan ali məktəblərində Gürcüşünaslıq mərkəzlərinin 
yaradılması, qarşılıqlı mütəхəssis mübadilələri. 

- Gürcüstanda türklər, Azərbaycanda gürcülər (ingilоy-
lar) yaşayan rayоnlarda insan haqları ilə bağlı müştərək mо-
nitоrinqin (parlamеntlər və QHT-lər tərəfindən)  həyata kеçi-
rilməsi və s. 

Bu tədbirlərin həyata kеçirilməsi Bоrçalı prоblеminin 
həlli istiqamətində bütün cəmiyyətin pоtеnsialından səmərəli 
istifadəyə şərait yaradardı. 
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